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Ten geleide 
 

We staan aan het begin van 2014 en we beginnen met de 25e jaargang 
van het Muzikrantje. Een jubileumjaar waarbij ik iedereen die een 
bijdrage heeft geleverd aan het Muzikrantje van harte wil bedanken, 
met name Jan Mennen en Christie Brüls, die aan elk Muzikrantje weer 
hun waardevolle bijdrage leveren. 
De rubriek “Omslagfoto” is voor onze Jos. Christie schreef weer een 
mooi kerstverhaal en verzorgde natuurlijk de middenpagina met foute 
foto’s. Als jubilaris schreef zij ook over haar belevenissen van deze 
avond. 
Naast Christie heb ik als “foutste” van de avond mijn ervaringen aan 
het papier toevertrouwd. 
Jan verzamelde de Wistjedatjes en Wil zorgde natuurlijk voor een 
sfeervol voorzitterspraatje met wetenswaardigheden uit de krant.  
Jo Worms, onze beschermheer, schreef een interessant stuk over het 
ontstaan van de blaasmuziek. 
 
Inzenders bedankt en lezers veel leesplezier toegewenst. 
 
Bijdragen voor het volgende nummer graag voor eind februari bij de 
redactie inleveren.  
 

Agenda 
 Zaterdag 4 januari   Nieuwjaarsborrel Fanfare 

 Donderdag 9 januari  Nieuwjaarsborrel Drumband 

 Vrijdag 14 februari   Popconcert Jeugdfanfare 

 Zondag 23 februari  Inhalen prins 

 Zondag 2 maart   Carnavalsoptocht Sittard 

 Maandag 3 maart   Carnavalsoptocht Urmond 

 Dinsdag 4 maart   Pleebeksjoo 
 

Bedankt 
 Vrienden voor hun gulle gift tijdens de receptie van onze drumband 
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Met de jaarwisseling voor ogen bedanken wij van 
harte iedereen die zich op welke wijze dan ook in 
2013 heeft ingezet voor onze vereniging. 

 

Wij wensen u 
allen een 
gelukkig en 
voorspoedig 
2014 toe. 

Bestuur Fanfare 
en Drumband 
Sint Martinus 

 

Omslagfoto 
  

Wij blijven nog even bij ons succesvol 
slagwerkersensemble en hebben nu een 
foto van Jos Demandt op de voorpagina.  
Hij is op één na het oudste drumbandlid 
met, eveneens op één na, de meeste 
dienstjaren.  
Veel leden kennen hem ook van de 
talrijke barbecues, die we in de loop der 
jaren mochten meemaken, waarbij hij, 
samen met Nic, de vleesvork hanteert.  
Hij is verder een voortreffelijk zanger en 
van zijn bouwvakkennis heeft onze 
fanfarezaal diverse keren profijt gehad. 
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Kerstwandeling in de sneeuw 

Ellis zat in haar kamer, samen met haar nichtje Anouk. Ze hadden hier een 
groot deel van de middag doorgebracht nadat ze door haar moeder naar 
boven waren gestuurd zodat zij ongestoord aan de voorbereidingen voor het 
kerstdiner kon werken. Deze voorbereidingen verliepen chaotisch, hectisch 
en waren bijzonder stressvol en het laatste waar haar moeder behoefte aan 
had gehad waren twee drukke meisjes van respectievelijk vijf en zes jaar die 
graag wilden helpen. 

Dus hadden ze zich bezig gehouden met spelletjes en tv-kijken en naar buiten 
staren naar de sneeuwvlokjes die al uren lang zachtjes naar beneden 
dwarrelden en alles bedekten met een dun wit laagje. Ze keken hoe de 
sneeuw de contouren van de straten en huizen vervaagde en veranderde in 
een stille, sprookjesachtige wereld. Ellis keek verlangend uit het raam. Ze was 
de hele dag nog niet buiten geweest en popelde van verlangen deze nieuwe, 
witte wereld te verkennen. Maar ze mochten niet alleen naar buiten en haar 
moeder had het veel te druk om met hun mee te gaan. Haar vader was nog 
op het werk en haar oudere broer Anton was naar een vriendin. Er was een 
leeftijdsverschil van 12 jaar maar Anton was dol op zijn kleine zusje. Hij 
speelde spelletjes met haar, las haar voor en troostte haar  als ze verdrietig 
was. Zij was zijn oogappel en zij adoreerde haar grote broer.  

Maar helaas, nu was hij er niet en ze staarde nog steeds verlangend door het 
raam naar buiten. Het sneeuwde niet meer en de straat lag er stil en 
uitnodigend bij. Anouk kwam naast haar staan en keek net zo verlangend 
naar buiten. Het was vier uur en het begon al een beetje schemerig te 
worden. Het zou nog zeker een uur duren voordat het helemaal donker zou 
zijn. Overal waren er al lampjes aan en het zag er sprookjesachtig uit.  

Ellis dacht even na. Ze konden via de berging naar buiten gaan, dat zou 
moeder niet merken. Even een blokje om en binnen een half uur zouden ze 
terug zijn, zonder dat ze vermist zouden worden. Anouk had niet veel 
overredingskracht nodig en zachtjes slopen ze de trap af naar de deur van de 
berging.  

Vanuit de keuken klonk het geluid van een mixer. Moeder was nog steeds 
druk bezig met de voorbereidingen voor het diner vanavond. Snel pakten ze 
hun jas en handschoenen van de kapstok en glipten ze door de deur. In de 
berging stonden hun laarsjes. Nadat ze zich warm aangekleed hadden draaide 
Ellis de sleutel van de buitendeur om en konden ze naar buiten. Hun laarsjes 
maakten sporen in de vers gevallen sneeuw.  
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Snel liepen ze het pad af en gingen de hoek om. Nu kon moeder hen niet 
meer zien. Het voelde goed om buiten te zijn nadat ze de hele dag binnen 
gezeten hadden. Ondanks het feit dat het nog niet echt donker was, waren 
overal de lampjes al aan.  Ze sloften door de sneeuw en keken hun ogen uit. 
Ook hoorden ze muziek. Ze bleven even staan om te luisteren. Anouk 
herkende Stille Nacht. Iemand speelde het op een trompet of zoiets. Het 
klonk erg mooi. Ze liepen weer verder en vergaapten zich aan de lampjes in 
de volgende tuin. Weer hoorden ze ergens muziek. Ze liepen door om beter 
te kunnen luisteren. Het was een heel orkest deze keer, waarschijnlijk een cd 
of de radio. Ze gingen van tuin naar tuin, soms was er muziek, soms niet, 
maar bijna overal waren lampjes die de sneeuw deden oplichten. Er was 
weinig verkeer. In de verte hoorden ze af en toe een auto, maar er waren 
geen fietsers of voetgangers. Het was of ze alleen op de wereld waren. Weer 
hoorden ze een bekend kerstdeuntje en liepen ze er naar toe om te luisteren. 
Het begon al een beetje donker te worden en de wind was opgestoken. Deze 
blies de pas gevallen sneeuw in hun gezicht en vervaagde hun voetstappen. 
Ze begonnen het koud te krijgen. Opeens kwam er een donkere schaduw uit 
een van de tuintjes in grote vaart op hun toe. Verstijfd van schrikt bleven ze 
staan. Een zacht gekef en een klein, wit hondje keek verlangend naar hun op. 
Ellis bukte zich en aaide het hondje dat enthousiast begon te kwispelen. Het 
was een schattig lief beestje en ook Anouk aaide het hondje. Het verdeelde 
zijn aandacht tussen beide meisjes en sprong keffend tegen hen op. 
“Misschien wil hij met ons mee?” opperde Anouk. “We kunnen hem niet 
meenemen”,antwoordde Ellis heel verstandig. “Hij zal hier wel ergens wonen, 
en zijn baasje wil hem zeker terug.” Spijtig keken ze naar het hondje en 
besloten toch maar verder te lopen. Het hondje liep echter achter hun aan. 
Ze probeerden het terug te sturen, maar dat lukte niet. Even overwogen ze 
om ergens aan te bellen om te vragen van wie het hondje was, maar dat 
durfden ze geen van beiden. Dus liepen ze maar door, het hondje achter hun 
aan. Er klonk nog steeds muziek uit de huizen maar ze letten er niet meer op, 
helemaal in beslag genomen door het hondje. Ellis sloeg een hoek om, ze 
zouden nu weer op weg naar huis moeten zijn. Alles zag er echter anders uit 
in het schemerige licht en door de sneeuw. Anouk klaagde over pijn aan haar 
voeten en Ellis verzekerde haar dat ze bijna thuis waren. Ze wist echter niet 
meer precies waar ze waren. Toen ze bij het volgende kruispunt kwamen 
bleef ze even besluiteloos staan. De straat zag er vertrouwd maar ook vreemd 
uit. Ze dacht dat ze in de buurt van hun huis moesten zijn, maar ze kon zich 
niet goed oriënteren. Ze had geen idee of ze nu rechts- of linksaf moest gaan. 
Even overwoog ze dezelfde weg terug te nemen die ze gekomen waren, maar 
toen ze zich omdraaide zag ze dat hun sporen snel vervaagden door de wind  
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en ze wist niet zeker of ze zo de weg terug zou vinden. Ze had onderweg 
eigenlijk meer op de tuinen gelet dan op de route die ze genomen hadden. Ze 
overwoog om aan iemand de weg te vragen, maar er was niemand op straat 
en bovendien mocht ze van haar moeder niet met vreemden praten. Ergens 
aanbellen durfde ze nog steeds niet. Het hondje likte aan de vingers van haar 
handschoenen en Anouk begon te zeuren dat ze nu toch wel erg moe was en 
het koud had. Ellis durfde haar niet te zeggen dat ze verdwaald waren. Dus 
besloot ze maar linksaf te gaan en er het beste van te hopen.  
Vijf minuten later stonden ze weer bij een kruispunt. Ze zou nu zo onderhand 
terug bij haar straat moeten zijn, maar helaas dat was niet zo. De straat zag er 
wel bekend uit, ze wist dat ze in de buurt moest zijn, helaas had ze geen idee 
welke kant ze uit moest. Op goed geluk ging ze maar weer linksaf. Ze begon 
zich nu toch echt zorgen te maken. Anouk begon zachtjes te jammeren. Ze 
was moe, had het koud en haar voeten deden pijn. Ook begon ze honger te 
krijgen. Ze had er spijt van dat ze zich had laten overhalen mee naar buiten te 
gaan. Ook Ellis begon dat te betreuren. Allerlei akelige scenario’s speelden 
door haar hoofd; dat ze hier nog uren zouden ronddwalen in het donker, dat 
hun ouders zich zorgen zouden maken en de politie in zouden schakelen. 
Misschien zouden ze wel doodvriezen en morgenvroeg gevonden worden in 
een hoopje sneeuw.  

In de verte zag ze een lichtje. Ze keek gefascineerd toe terwijl het langzaam 
hun kant uit kwam. Nu hoorde ze ook het geluid van een scooter. Besluiteloos 
bleven de meisjes staan. Moesten ze om hulp vragen of zich verstoppen. Ze 
wisten immers niet wie op die scooter zat. Het was misschien wel een oude 
vieze man, die hun mee zou nemen naar zijn huis en hun daar opgesloten 
houden. De scooter kwam steeds dichterbij en ze wisten nog steeds niet wat 
ze moesten doen. Tot hun grote schrik minderde de scooter vaart en stopte 
vlak voor hun. Een bekende stem vroeg verbaasd: “Wat doen jullie hier alleen 
op straat?” Het was Anton die terugkwam van het bezoek aan zijn vriendin. 
Stotterend van opluchting vertelde Ellis dat ze een blokje om hadden willen 
lopen maar verdwaald waren en graag zo snel mogelijk weer naar huis 
wilden. Anton schudde zijn hoofd en schoof naar achteren op zijn scooter. Hij 
tilde de meisjes voor zich op de scooter en heel voorzichtig vervolgde hij zijn 
weg. Het hondje dribbelde achter de scooter aan. Het bleek dat ze vlak bij 
huis waren en tien minuten later zaten ze met een warme mok melk bij te 
komen van hun avontuur. Hun moeder had heel verbaasd gereageerd toen 
Anton met de halfbevroren Ellis en Anouk en een onbekend wit hondje was 
thuisgekomen. Ze had de meisjes helemaal niet gemist en dat was maar goed 
ook anders had ze zich heel erge zorgen gemaakt. Ze zou het daar later nog  
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wel met Ellis over hebben, maar voorlopig had ze het te druk . Ook over het 
hondje kon ze zich nu niet al te druk maken. Ellis en Anouk konden niet 
vertellen waar ze het hondje gevonden hadden en het dierenasiel was dicht 
tijdens de Kerstdagen. Ze zouden dus moeten wachten tot dinsdag en dan 
proberen de eigenaar van het hondje te achterhalen. Zolang kon het hondje 
bij hun blijven. Anton werd naar de buren gestuurd voor hondenvoer en er 
werden enkele plastic bakjes als voer- en drinkbak in gebruik genomen. Van 
de zolder werd nog een oud kussen gehaald en daar werd het hondje op 
geïnstalleerd, in een hoekje vlakbij de haard zodat hij weer op temperatuur 
kon komen. Het hondje gedroeg zich voorbeeldig en nadat hij gegeten en 
gedronken had viel hij tevreden op zijn kussen in slaap.  

Intussen begonnen de gasten binnen te druppelen en werd het gezellig druk 
in huis. Ook de vader van Ellis was thuisgekomen en kreeg het verhaal van de 
twee meisjes te horen. Hij kon het niet over zijn hart verkrijgen Ellis een 
standje te geven en ging er terecht van uit dat ze wel genoeg geschrokken 
was om het niet nog een keer te doen.  

Het werd een heel geslaagd kerstdiner, ook voor Ellis en Anouk en het witte 

hondje.       Christie Bruls 
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Foute Party 

Het thema van de Cecilia-avond van dit jaar was “Foute Party”. Dit zorgde 
voor veel kleurrijke en creatieve kleding. Ook de zaal was kleurrijk versierd. 
De bezoekers werden begroet met een ‘fout’ drankje in diverse felle kleurtjes. 
Tussen acht en negen uur was de frituur ‘Friet & Zo’ beschikbaar voor een 
zakje friet en een snack. Hier werd enthousiast gebruik van gemaakt. 
 
Nadat iedereen zijn honger gestild had en de ergste dorst gelest was, was het 
weer tijd voor de jubilarissen. Aangezien dit mijn veertigste Cecilia-avond 
was, stond ook ik op het podium.  
Wil had voor iedere jubilaris een uitgebreide toespraak, vooral die voor Gerrit 
duurde lang, maar hij is dan ook al zestig jaar lid van onze vereniging. Er viel 
dus veel te vertellen. 
Bij Manuela waren enkele foutjes in de informatie geslopen, maar ja het was 
tenslotte een foute party, dus dat was verder geen probleem. Het viel me op 
dat niet alleen de vrouwelijke partners van de jubilarissen een bloemetje 
kregen, maar ook de mannelijke. Hieruit blijkt dat onze fanfare inmiddels toch 
behoorlijk geëmancipeerd is. Dit zou veertig jaar geleden nog ondenkbaar 
geweest zijn. Overigens ook niet nodig, want toen waren er nog geen 
vrouwelijke jubilarissen. Er waren toen zelfs nog nauwelijks vrouwelijke 
leden, in de fanfare was er toen alleen Jacqueline. Bij de drumband waren er 
wel meer vrouwelijke leden, maar die bleven meestal niet zo lang. Ik was de 
eerste die tien jaar volgemaakt heeft en dat leverde toen nog een 
onderscheiding op. Dat was overigens geen speldje, maar een kettinkje. Een 
speldje voor vrouwen vond men toen niet kunnen. Nu krijgt iedereen gelukkig 
dezelfde onderscheiding en wordt er geen verschil gemaakt tussen man of 
vrouw. 
 
Er waren dit jaar geen spelletjes of optredens. Wel was er een loterij met heel 
veel prijzen. Hub Vaessen reikte met veel flair de prijzen uit en werd daarbij 
geassisteerd door Manuela en Martijn. 
Hub gaf bij elke prijs een uitgebreide – maar ook vaak foute – beschrijving 
(maar ja het was tenslotte een foute party) en zorgde ervoor dat elke prijs bij 
de juiste persoon terecht kwam. ‘ Foetelaars’ werden  met lege handen 
teruggestuurd. 
Ondanks het grote prijzenaantal lukte het me niet er een te winnen. Maar ik 
ging niet met lege handen naar huis, ik had immers een mooie bos bloemen 
en een nieuw speldje.                                                                        Christie Bruls 
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Van de voorzitter.... 
Beste collega’s, 
 
Als ik door de hoofdredacteur word 
uitgenodigd voor het schrijven van het 
'voorzitterspraatje' voor de laatste druk van 
het Muzikrantje in 2013, is de Kerst in 
aantocht en realiseer ik me hoe snel de tijd 
afgelopen jaar weer is gegaan. Met een 
geslaagde Kerstmarkt op het netvlies en het 
Kerstconcert in het vooruitzicht doet het mij 
plezier nu al te mogen stellen dat 2013 voor 
onze vereniging een prima jaar was. Een jaar 
met vele hoogtepunten waaronder 
concerten, optochten, het Ceciliafeest en 

natuurlijk als klapper het drumbandconcours. Hiermee wil ik overigens alle 
andere evenementen en gebeurtenissen natuurlijk niet tekort doen.   
Een jaar waarin we weer hebben mogen ervaren hoe fijn het is om muziek te 
maken met alle bijkomende gezelligheid van dien.  
Gezelligheid die vaak verstevigd werd door het gerstenat dat we tot ons 
mochten nemen. Het gerstenat dat overigens voor de nu 16-jarigen door een 
nieuwe alcoholwet, vanaf begin van 2014 weer enkele jaren taboe is.  
Het drinken van bier zou volgens alles een aanslag kunnen doen op de grijze 
massa van onze jonge muzikanten.  
Toen ik onlangs in de krant de kop 'Muzikanten gebruiken hersenen 
efficiënter' zag, ben ik even gaan recht zitten om het artikel te lezen. Volgens 
de krant word je door het bespelen van een instrument vindingrijker en 
overdenk je informatie op een betere manier. De grijze massa zou bij 
muzikanten, zeg maar, beter ontwikkeld zijn. En dat is goed nieuws voor de 
jonge muzikanten, immers als je 'spelend' bier drinkt, is er niets aan de hand 
omdat het ene het andere compenseert!  
Met 2014 in zicht wil ik tot slot graag alle vrijwilligers, sympathisanten, 
vrienden en vriendinnen van de fanfare en drumband en dirigent en 
instructeur hartelijk bedanken voor hetgeen ze afgelopen jaar weer voor onze 
vereniging hebben gedaan en wens iedereen een goed en gezond Nieuwjaar 
toe. 
Laten we er samen weer alles aan doen om het jaar 2014 tot een mooi jaar te 
maken ! 
  
Met vriendelijke groet,  
Wil Meulenberg 
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Foute party 
Geschreven door de foutste van de hele avond 
 
Als de uitnodiging binnenvalt voor een foute party zet je dit wel aan het 
denken. Wat bedoelen ze hiermee. Wij als oude jeugd weten absoluut niet 
wat ermee bedoeld wordt. Ik krijg af en toe al van de kinderen of 
schoonmoeder de opmerking ,”Pap helemaal fout!!’’. Dus werd er geshopt bij 
de bekende ketens om goedkope, echt foute kleding te bemachtigen. 
Ik heb die avond wel gemerkt dat korte broek en blote benen erg in trek 
is,zeker bij de dames, hè Mieke!! 
Later die avond bleek dat velen van ons dezelfde zaken hadden afgestruind. 

  
Er kwam op de foute party 
zelfs een bekend Duitse 
Krimifiguur de zaal binnen 
die me gelijk deed denken 
aan Der Kommissar, Derrick 
of Herr Flick. Werkelijk 
helemaal fout!  
In plaats van een pistool 
heeft deze foute Kommissar 
een Weizen en een lekkere 
sigaret. 
 

 
Na fout te zijn gekleed op naar de fanfarezaal waar we opgewacht werden 
met een fout kleurrijk drankje. (ranja met een smaakje). Natuurlijk lieten we 
de ranja staan en gingen we gelijk aan de foute Weizen. 
De zaal was aangekleed als een disco met een heuse dansvloer. Het zag er 
geweldig uit, chapeau aan de organisatie. 
De zaal stroomde langzaam vol, en veel fout geklede mensen kwamen 
binnen, het leek net Carnaval.  
Leden met veel lampjes, de bontjas van oma, de poetskleren van vroeger en 
een heel mooi geklede groep deze avond  bestaande uit Ellen,Karin, Carola en 
Inge. Eigenlijk zagen zij er gewoon mooi uit, dus niet fout. 
De zaal was al vroeg goed vol zeker doordat we vanaf 20:00 uur al friet 
konden eten. Volgens mij had onze dirigent Maurice ook honger want toen 
aangekondigd werd dat we konden eten kwam hij binnen waarna hij direct 
weer naar buiten ging voor een frietje. 
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De meest spraakmakende outfit had Gilian die een shirt van 
de drumband van Maasbracht aanhad. Hoe is hij hier nu weer 
aangekomen?? 
In tegenstelling tot andere jaren begon men niet met de 
inhuldiging van de jubilarissen maar al vroeg met de verkoop 
van lootjes. Dit laatste was niet vreemd gezien de 
hoeveelheid prijzen.  

Nadat iedereen zijn buik volgegeten had en sommigen nog een tweede snack 
wisten te bemachtigen, ik noem geen namen, gingen we over tot de 
inhuldiging van onze jubilarissen. Voordat de inhuldiging begon werd dit Dora 
van Gerrit toch teveel en de spanning sloeg bij haar over op de bovenbenen. 
Gelukkig waren in de zaal twee foute EHBO-ers die haar weer snel tot 
bedaren brachten en de spanning wegmasseerden. 
De inhuldiging was weer een moment om stil te staan waar het in onze 
vereniging om draait. De jubilarissen werden toegesproken door onze 
voorzitter die dit op zijn eigen, leuke, gevatte manier deed.  
Een compliment aan onze voorzitter. 
Er was maar één jubilaris die niet wist dat hij gehuldigd werd en dat was Jean 
Vaessen, sinds kort lid van onze vereniging. Hij is al ruim veertig jaar lid van 
de FKM bond maar nog steeds niet gehuldigd. Zodoende vond zijn vrouw het 
tijd om dit in het geniep te regelen. Leuke verassing voor Jean. Het hele gezin 
wilde na het Ceciliafeest in Ulestraten zo snel mogelijk naar Urmond. 
In het volgende Muzikrantje lezen jullie meer over Jean. 
Na de felicitaties en vele kusjes was het tijd voor de Tombola. 
Vele prijzen voor iedereen maar wie had weer de meeste prijzen?? 
De prijzen vielen vaak in één hoek, zou het omkoping zijn? Hub die de loting 
deed, gaf Martijn de schuld. Onze voorzitter probeerde met verkeerde loten 
toch een prijs te bemachtigen, fout, fout, fout!! 
Gerrit kreeg twee prijzen met zeep. Zou dit nodig zijn?? 
Nadat de tombola voorbij was, werd voorzichtig naar de dansvloer gekeken 
wie als eerste zijn kunsten wilde vertonen. De volumeknop ging open en al 
heel snel was de dansvloer te klein en werd op foute muziek vrolijk gedanst. 
Volgens enkele ouderen was de muziek fout hard!! 
Om 24:00 uur werd Mark gefeliciteerd met zijn 31e verjaardag en hierna werd 
de meest foute van de avond gehuldigd. En jawel hoor, ik had ook een prijs te 
pakken. Als beloning kreeg ik een foute roze pet en werd er vrolijk verder 
gedanst. Jos ging hierna nog voorop in de polonaise met dikke trom,het leek  
net carnaval. 
Het was een geweldige avond waarbij een record aan Weizen werd gezopen. 
Menigeen had daar volgende dag een zware, duffe kop van, zoals ik begrepen 
heb. Hub V. zag er ‘s morgens beroerd uit. Al bij al fout, fout, fout!! 



2013

Friet & Zo bakte prima frieten.

CECILEAFEEST



Witbier was erg populair deze cecilea-avond.

Foute party!
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S T I C H T I N G   V R I E N D E N   V A N   D E    
F A N F A R E   S I N T   M A R T I N U S 

Onderstaand een lijst van onze leden donateurs in 2013. 
De dames, E. Bergevoet, M.Clerx, G.Driessen, A. Gelissen, M.Goossens, 
M.Hellebrand, A.Janssen, R. Mastenbroek, J.Mennen, L.Meuwissen, E.Tholen, 
A.Verbeek, A .Verhaegh, H.v.d.Werf, M.Waelen, D.Wauben, A. Wijnands, 
J.Worms. 
De heren, L.Aarts, J.van Baal, H.Berendsen, H.Bergers, H.Bergevoet,  
H. Bocken, P.Bors, W.Bousardt, J. Bovens, J.Breuls, A.Chorus, J.Cosemans, 
M.Cosemans, H.Cremers, P. van Erp,  G.Goossens, H.Govers, J.Hendrix, 
H.Hendrix, H.Hendrix, R.Hendrix, W.Hermans, P.Houben R.Hubers, J.Jacobs, 
H.Janssen, J.Janssen, M.Janssen, P.Janssen, P.Janssen, N.Knops, J. van Kuyck, 
J.Lemmens, R.van Leuken, J. Mennen, H.Meulenberg, H.Meulenberg, 
M.Meuwissen, T.Meeks, A.Meex, L.van Mulken, H.van Mulken, E.Penders, 
L.Reinartz, W.Schimmel, P.Smits, H.Spronkmans, J.Stoffens, T.Swillens, 
P.Tholen, C. Verhoeve, J.Vola, H.Walschot, L.Wassenberg, H.Wijnands, 
Th.Woltering, W.Worms. 
Zakelijk: HAAN Optiek, Fysio-Urmond, Not. Palmen/Dassen, Pepels, R&V bv.  
 

Beste Vriend-(en)(innen),  

Namens het bestuur onze hartelijke dank voor uw donaties in 2013. 
We wensen u een voorspoedig en gezond 2014. Wij hopen in het 
voorjaar weer een beroep op u te mogen doen. 

De voorzitter, Joop Jacobs. 

 



 19 



 20 

Een beetje geschiedenis van onze geliefde blaasmuziek. 
 
Onze muziekverenigingen en hiermede onze muziek heeft vooral in de laatste 
honderd jaar zijn up ’s en down’s gekend. En hoe de aanvaarding van dames 
in de korpsen en het ontstaan van jeugdorkesten positief de 
muziekverenigingen beïnvloeden. 
 
Een blaasorkest is een orkest dat bestaat uit blazers en slagwerkers.  
Het eerste orkest ontstond in de laatste decennia van de 18e eeuw.  
Het blaasorkest ontstond natuurlijk niet uit het niets, het kende voorlopers in 
de klassieke muziek en in de militaire muziek. 
In het symfonisch orkest werden de houtblazers al de harmonie van het 
orkest genoemd, de koperblazers noemden ze vaak de fanfare. Qua bezetting 
is de harmonie een afspiegeling van de militaire infanteriekapellen, terwijl de 
fanfare gegroeid is uit de cavaleriefanfare. 
Het oudste blaasorkest van de Nederlanden ontstond in 1770. Het gaat over 
de Koninklijke harmonie St. Cecilia van Reet (deelgemeente van Runkst in de 
provincie Antwerpen). In 1770 heette deze harmonie nog Sociëteit van 
harmonie en sinds 2007 noemen ze zichzelf de Reetse concertband.  
Wanneer men in 1775 in Roermond een harmonie opricht, start de 
geschiedenis van de Nederlandse blaasmuziek. 
Toch moeten we er aan toevoegen dat deze orkesten niet de 
muziekverenigingen waren zoals we ze nu kennen. Tijdens de eerste twee 
decennia ging het veeleer om blazersensembles die bestonden uit 6 tot 12 
muzikanten, in feite zijn het ensembles die vrijwel altijd bestaan uit paren van 
instrumenten. Zo schreef Mozart in 1781 zijn serenade nr. 10 voor blazers, 
beter bekend als “Gran partita”, een compositie voor 2 hobo’s, 2 klarinetten, 
2 bassethoorns, 2 fagotten, 4 hoorns en 1 contrabas. Dat was dan ook de 
vaste bezetting van het blazersensemble. Ook in Frankrijk en de Nederlanden 
kwamen dergelijke ensembles voor onder de naam Harmonie. 
De amateurorkesten die in de jaren ‘70 en ‘80 van de 18e eeuw ontstaan in 
onze contreien, waren dus ook ensembles met bezettingen van 6 tot 12 
muzikanten. Pas vanaf 1800 worden de ensembles echte orkesten die zich 
gaan spiegelen aan de militaire kapellen. In Engeland wordt een harmonie 
ook vaak een “military band” genoemd. 

Zoals eerder vermeld, zien we dat veel van de oudste korpsen genoemd zijn 
naar de patroonheilige van de muziek St. Cecilia. De fanfare zoals wij ze 
kennen is pas na 1843 ontstaan. Dat is voor een deel te verklaren, doordat 
een aantal harmonieorkesten zich na de introductie van de saxofoon-
instrumenten omvormden tot fanfare.  
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Bovendien bestonden in de 1e helft van de 19e eeuw wel al koperorkesten 
geënt op de cavaleriefanfare.  
De orkesten bestonden uit trompetten, trombones en hoorns en noemden 
zichzelf ook fanfare. 

In 1795 bepaalde het Parijse conservatoire de musique dat een 
harmonieorkest uit de volgende instrumenten moest bestaan: 10 fluiten, 30 
klarinetten, 18 fagotten, 4 trompetten, 12 hoorns, 3 trombones, 2 tubae 
(replica van Romeinse gebogen trompetten), 2 buccina’s (trombones met 
drakenkoppen als beker), 8 serpenten en slagwerk. Dat is een gigantisch 
orkest met meer dan 80 muzikanten en was natuurlijk enkel van toepassing 
op de grote militaire kapellen. Daarnaast werd nog steeds muziek voor de 
kleine korpsen gecomponeerd, maar het geeft wel aan, wat de militaire 
kapellen demonstreerden. Zij imponeerden het publiek met hun omvang en 
volume en gaven daarmee de richting aan waarin de amateurorkesten 
langzaam zouden evolueren. 

Wanneer Adolphe Sax in 1843 zijn instrumentenfabriek opent, kan een 
nieuwe orkestvorm, de fanfare zich ontwikkelen rondom de sax-hoorns en de 
saxofoons. De fanfare groeit langzaam uit tot een orkest, dat bestaat uit 
saxofoons, sax-hoorns, cornetten, trompetten, trombones en slagwerk. 

Maar het woord fanfare wordt al veel eerder gebruikt. Rond 1500 is het 
woord in Frankrijk al bekend en het zou wel eens afgeleid kunnen zijn van het 
Arabische woord anfar, dat zo veel betekend als trompet. Dat het Franse 
woord fanfaron vertaald kan worden als blufferig is misschien ook geen 
toeval, aangezien de koperblazers doorgaans luider klinken en dus 
aanweziger zijn als de houtblazers. 

De Renaissance componist Gullaume Dufay (1397-1474) gebruikt het woord 
in zijn fanfare ad mudum tubae voor zink, schuiftrompet, altschalmei en 
trom. In de verdere muziekgeschiedenis, wordt de term dikwijls gebruikt voor 
korte, feestelijke en plechtige muziekstukjes die door koperblazers gespeeld 
worden. Tenslotte werden de koperblazers in het 18e eeuwse symfonisch 
orkest ook wel eens de fanfare genoemd. 
De rechtstreekse voorganger is echter de militaire cavaleriefanfare.  
Zo bestond een cavaleriefanfare in de tijd van Napoleon uit 16 trompetten, 6 
hoorns en 3 trombones. Deze orkesten lieten een zeer sterke indruk na op de 
bevolking en er werden verschillende koperorkesten of fanfares opgericht 
door burgers. 
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Op dat ogenblik zijn dat nog geen fanfares met saxofoons want die worden 
pas na 1843 geïntroduceerd en het duurde nog even voor de koperorkesten 
deze nieuwe instrumenten volledig geïntegreerd hadden. 
Tussen 1860 en 1900 beleven de fanfares een spectaculaire groei, mede door 
de impuls van de hippe sax instrumenten. Vooral in Nederland, België en in 
mindere mate ook in Frankrijk heeft de orkestvorm succes. In tegenstelling 
tot de harmonie, die vandaag weer door de hele wereld verspreid is, kunnen 
we de fanfare als een typisch Nederlands-Belgische orkestvorm beschouwen. 
Pas sinds een tiental jaren ontdekt men de fanfare ook in het buitenland 
(Japan Zuid Amerika) en gaan mensen van hier zoals Jan van der Roost ter 
plaatse onderwijzen over de fanfare. 

De bezetting van de fanfares varieert sterk totdat Gabriël Parés in 1897 in zijn 
Traité d’instrumentation et d’orchestration de definitieve standaardbezetting 
van het fanfare orkest vastlegt. De grootte van een fanfare kan verschillen, 
maar de verhoudingen moeten wel gerespecteerd worden. 

De term fanfare leidt vaak tot verwarring. Enerzijds wordt er de klassieke 
fanfare mee bedoeld, zoals hierboven beschreven en waar het in dit verhaal 
voornamelijk over gaat. Deze fanfarevorm is sterk aan het professionaliseren 
en vertoont een steeds stijgende kwaliteit. Nederland en België zijn op dit 
gebied een voortrekker. Anderzijds bestaan er ‘volksere’ varianten zoals de 
Balkanfanfare of fanfares die in Oost-Europese of Zuid-Amerikaanse 
volksmuziek gebruikt worden. In stedelijke gebieden ontstaan daarnaast 
steeds meer hippe straatfanfares, die verschillende muzikale ingrediënten 
mengen. Balkandeuntjes, Zuid-Amerikaanse ritmes, sexy majorettes en een 
gevarieerd instrumentarium, maken deze fanfares erg geliefd. 

De ontstaansgeschiedenis van de harmonies en fanfares is duidelijk iets van 
de 19e eeuw. Maar ook in de 20e eeuw musiceerden de orkesten uiteraard 
verder. Aan de bezetting en het instrumentarium veranderde niet veel maar 
onder de omstandigheden waarin ze musiceerden des te meer. 

Tot aan de 1e wereldoorlog beleefden de orkesten en hiermee het 
verenigingsleven een enorme bloei. Er waren duizenden blaasorkesten actief 
in ons land. Dit aantal is nu slechts ongeveer de helft van toen. Dit zijn er nog 
veel, maar toch in de 20e eeuw is heel wat gebeurd dat het aantal orkesten 
naar beneden heeft gehaald.  

De 1e wereldoorlog heeft uiteraard een enorme impact op het muziekleven. 
Los van het feit dat de bevolking andere zaken aan het hoofd heeft, worden  
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vele orkesten door de bezetter verboden. De Duitsers buiten de mensen 
economisch uit, eisen repetitielokalen op voor hun leger, verbieden vaak om 
gezamenlijk te musiceren en eisen zelfs de koperinstrumenten op, om ze te 
versmelten tot wapens en militaire attributen. 
Na de oorlog kunnen de verengingen zich gedeeltelijk herpakken, al vinden ze 
ineens concurrentie vanuit verschillende hoeken. Naast het feit, dat 
massasport en cinemabezoek populair worden, ontstaat in de V.S. een 
nieuwe muziekstijl die zich vanuit New Orléans verspreidt en populair wordt, 
de Jazz. Daarnaast beginnen de eerste radioprogramma’s en in 1953 begint 
T.V., ook vinylplaten en massamedia doen hun intrede.  

Na WO ll komt de samenleving in een stroomversnelling terecht. De 
wederopbouw van het continent zorgt er voor, dat het economisch heel goed 
gaat in de gouden jaren ‘50 en ‘60. Heel wat begrippen als vrije tijd, hobby’s 
en reizen worden plots veel breder ingevuld en gaan deel uitmaken van 
ieders leven. 

Een ander fenomeen dat zich aandient in de jaren ‘50 en ‘60 is het ontstaan 
van de jongerencultuur. Voorheen waren tieners gewone jonge volwassenen 
die zich op dezelfde manier kleedden als hun ouders, naar dezelfde muziek 
luisterden en dezelfde activiteiten deden. Maar in een samenleving waar 
massaconsumptie en massamedia een steeds grotere plaats innemen en 
waar ontkerkelijking en ontzuiling volop bezig zijn, ontstaat de behoefte om 
een eigen identiteit te ontwikkelen. Dat doen jongeren in de eerste plaats 
door zich af te zetten tegen de vorige generaties. Ze zetten hun “anders zijn” 
in de verf door zich uitdagender te gaan kleden, door naar rock-‘n-roll te 
luisteren en door uit te gaan op plaatsen waar alleen jongeren komen. De rol 
die de muziek speelt in deze nieuwe sociologische trend is niet te 
onderschatten. De jongerencultuur breidt zich in de jaren ‘60 nog verder uit, 
met de beweging van de hippies en de flowerpower als hoogtepunt in de 
tweede helft van de jaren ‘60.  

In dit verhaal van de jongerencultuur krijgt het blaasorkest een 
ondergeschikte plaats. Op die manier wordt de instroom bij de verenigingen 
moeilijk en worden veel blaasorkesten al snel oude grijze mannenbastions. 
Uiteraard kunnen we niet ieder orkest of iedere jongere over dezelfde kam 
scheren, maar het is wel duidelijk dat de naoorlogse periode niet de beste 
voedingsbodem was voor een hernieuwde bloei van de blaasmuziekwereld.  
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Het duurde even voordat ze goed beseffen en voor ze een passend antwoord 
vinden op de evoluerende samenleving. Pas in de jaren ‘80 vat men de koe bij 
de hoorns.  
 

Dames worden toegelaten bij de korpsen hetgeen een geweldig pluspunt 
voor de handhaving en uitbreiding van de mooie muziekcultuur is. 
Tegenwoordig zijn evenveel dames als heren bij de verenigingen en het zal 
niet lang duren of het aantal dames overschrijdt het aantal heren. 

En laten we niet vergeten dat de jeugdkorpsen debet zijn aan de opbloei van 
de blaasmuziek. De orkesten worden gebruikt om kinderen en jongeren aan 
te trekken en vervolgens op te leiden. Het spreekt voor zich dat een puber of 
een kind zijn vrije tijd liever met leeftijdsgenoten doorbrengt. De jeugd vindt 
het leuk om met leeftijdsgenoten te musiceren, te babbelen, kattenkwaad uit 
te halen en op te groeien met vrienden die op dezelfde golflengte zitten. 

Zo wil ik dit verhaal beëindigen met deze hoopvolle positieve 
aangelegenheden en vertrouw er op dat onze trots, de mooie muziekkorpsen 
een prachtige toekomst te wachten staat.    Jo Worms 

 

 

 

 

 

 
.  



 26 

Wist je dat...... 
 
 Er dit jaar maar liefst zes jubilarissen waren? 

 Zij samen ruim 200 jaar lidmaatschap vertegenwoordigen? 

 Het uitreiken van speldjes tegenwoordig teamwork is? 

 Wil spelt het speldje op en Jacqueline bevestigt het bolletje. 

 Het onlangs geïntroduceerde witbier erg populair is? 

 De penningmeester hier blij van wordt? 

 Dit komt omdat elk glas witbier twee penningen kost? 

 Jos het laatste Muzikrantje (met foto Nic) in zijn stal heeft opgehangen? 

 Nu alle muizen uit de stal zijn gevlucht? 

 Nic dit Muzikrantje (met foto Jos) in zijn konijnenhok gaat ophangen? 

 Wij wel benieuwd zijn, wat er nu in dat hok gaat gebeuren? 

 Nic ons dat te zijner tijd zal gaan vertellen? 

 Onze hoornisten in het vorig Muzikrantje een flinke opsteker kregen? 

 Wij nu hopen dat zij niet te verwaand worden? 

 Roy Aarts niet genoeg heeft aan de fanfare? 

 Hij zich ook heeft aangemeld bij de drumband? 

 Hij graag op ketels en deksels wil slaan? 

 Maurice het vorig Muzikrantje goed heeft gelezen? 

 Hij Bert nu ook mee laat afstemmen?  

 Tijdens de kerstmarkt Martijn wel veel wind maakte? 

 Dit in ieder geval niet van voren kwam? 

 Piet op deze niet-muzikale wind geen invloed had? 

 Volgens Maurice de trombones hun ding moeten kunnen doen? 

 Deze opmerking veel muzikanten op verkeerde gedachten bracht? 

 De trombones direct snapten wat Maurice bedoelde? 

 Math zijn ding op de schaatsbaan wou proberen? 

 Hij een scheve schaats had gereden? 

 Hij nu een witte pols in plaats van een wit voetje heeft gehaald? 

 Huub problemen had met schuiven in de kerk? 

 Achteraf bleek dat hij de fanfarejas van Jacqueline aanhad? 

 Onze voorzitter heeft gelezen dat muzikanten hun hersenen efficiënter 
gebruiken? 

 Ze creatiever denken en een gemiddeld hoger IQ hebben dan de mensen 
die dat niet doen? 

 In dit onderzoek helaas ook stond dat dit efficiënte denkproces geen 
invloed heeft op de intellectuele prestaties? 
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Onze jarigen in januari,februari en maart: 
3 januari  Huub Kiggen 
12 januari Felix Reinartz 
22 januari Simone Thissen-Hendrix 
28 januari Babette Bloemberg 
03 februari Jan Mennen 
13 februari Piet Janssen 
15 februari Emilie Klinkers 
20 februari Piet Tholen 
21 februari Thieu Cosemans 
23 februari Roy van Wersch 
24 februari Jos Demandt  

08 maart Mieke Drenthen 
12 maart Ralf Reinartz 
16 maart Thieu Hendrix, Tim Kiggen, Harry Wetzels 
20 maart Ellen van der Werf 
21 maart Kelly Cremers 
26 maart August Thissen, Manuela Janssen-Wenmaekers 
28 maart Hub Cosemans 
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Het Muzikrantje verschijnt elke twee maanden 

Jaaradvertentie-abonnement: 

kwart pagina € 25 

halve pagina € 43 

hele pagina € 65 

omslag achter € 120 
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