
Z        m e r

Agenda
• Di 238 start repetitie: recreatie
      orkest,
• Vrij 29 start repetitie: groot orkest,
• Di 69 start repetitie: blazersklas,
• Zo 119 Parochiefeest St. Joseph
      Heerlerbaan: recreatie orkest,
• Za 2211 Verenigingsdag: 
      hele vereniging,
• Zo 2310 Jubileumconcert
      'PureVoices', Gemeenschapshuis
       Welten: recreatie orkest.

Wist u dat 

* …Rick van de Kommert 23 juni            
      zijn graadexamen heeft gehaald?

• …Julia van den Eijnden haar                
     rijbewijs heeft gehaald?

• …Bram Klinkenberg op 17 en 18          
      september samen met  de  toneel    
      groep 'Reprise'  een uitvoering geeft  
      van “Come out of the Closet”?           
      ( Cultuurhuis Heerlen)

• …voor een concert geen enkele        
     muzikant meer mag deelnemen aan  
     risicovolle evenementen?

Na de grote vakantie kwamen de muziekinstrumenten 
weer uit de koffers en gingen alle muzikanten van de 

KHH met frisse moed aan de slag. Een genot om weer te 
mogen musiceren! Het eerste concert werd gegeven door 
het Klarinetensemble in het kader van 'Klassieke Zomer 
Parkstad'. Eind september startte Young Brass; op de 
basisscholen was het begin van de blokfluitlessen.
 In oktober kwamen twee totaal verschillende werelden 
namelijk harmonie en breakdance  samen in 'Breakin’ 
Harmony', weliswaar zonder publiek maar wel met 
professionele videoopnamen. Daarna kwam helaas 
Corona opnieuw om de hoek kijken. De situatie werd weer 
zorgelijk. Bij de Koninklijke Harmonie vroegen wij ons bijna 
iedere dag af ‘wat nu weer’? Wij hielden ons aan de 
adviezen en maatregelen van de Koninklijke Nederlandse 
Muziek Organisatie (KNMO). We konden blijven repeteren 
in de Caumerbron. Maar hoe lang nog? De anderhalve 
meter en mondkapjes waren weer terug. Na de 

persconferentie van 26 november werd tot nader order alles geannuleerd. Om aan de leden en de 
Vrienden te laten zien dat de vereniging ondanks alles springlevend was, kreeg iedereen en 
kerstpakketje in de brievenbus. Eind januari werden de repetities hervat, maar mèt geldig corona 
toegangsbewijs en op anderhalve meter afstand. Een drankje aan de bar was er niet bij; de horeca 
bleef gesloten! In februari versoepelden de maatregelen. De vereniging veerde weer op. Het Recreatie 
Orkest verkaste voor haar repetities naar het Cultuurhuis. Vanaf 25 februari mochten weer, zoals 
vanouds, alle muzikanten van de Koninklijke Harmonie Heerlen samen muziek maken. Het 
Vastelaovesconcert en de carnavalsoptochten gingen niet door, maar de uitnodigingen voor de 

Jaaroverzicht
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https://vimeo.com/739224896


Algemene Ledenvergadering op 1 april mochten de deur 
uit. Op die avond heeft Bert Bremen, na 33 jaar 
bestuurslidmaatschap, afscheid genomen als voorzitter van 
de vereniging. Dat moest uiteraard niet zomaar voorbijgaan. 
Het bestuur had besloten om Bert te benoemen tot 
erevoorzitter. Nog meer leden werden in het zonnetje gezet: 
Sjef Hautvast  werd benoemd tot erelid en de leden van de 
Commissie PR kregen de Muzikale Pluim voor hun 
inspanningen om de verbinding tussen de leden te 
behouden tijdens de coronaperiode.
 Een dag later konden spelers en publiek genieten van het 
Lenteconcert. Het mandolineorkest 'The Strings' bracht 
samen met de Blazersklas en het Recreatie Orkest een 
aantal populaire muziekstukken ten gehore.
 Op 14 mei vond een uitwisseling plaats van het Groot orkest 
met de 'Fanfare St.Martinus' in Urmond. In diezelfde maand 
werd de eucharistieviering van de communicanten van de 
Basisschool 'Windekind' opgeluisterd in de Annakerk in 
Bekkerveld. De bewoners en omwonenden van Oranjehof 
werden op 22 juni getrakteerd op een Open Lucht Zomerconcert. In het Cultuurhuis in Heerlen was de 
Gelaarsde Kat te gast: een familievoorstelling waar heel wat katten de revue passeerden. De 
muziekklassen van de basisschool 'Windekind' en 'Tarcisius' lieten samen met het Groot Orkest zien wat 
ze het afgelopen jaar geleerd hadden tijdens hun eerste concert! En er kwamen wat grote stukken 
voorbij! Waaronder 'We will rock you' van Queen, 'The Lion King', 'The Pink Panther', en als apotheose de 
'Gelaarsde kat'. Het concert werd afgesloten met Tom & Jerry. 

Last but not least: de 
seizoensafsluiting, 
waar de Blazersklas, 
het Recreatie Orkest 
en het Groot Orkest 
onder een stralende 
zon hun beste 
klanken lieten horen. 
Er was nogmaals 
gelegenheid om af
scheid te nemen van 
Bert Bremen. Ondanks 
alle hindernissen in 
het begin was het 
toch een rijk muzikaal 
jaar. Een zonnige, 
welverdiende vakan 
te kon beginnen!
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Hallo, mijn naam is Suzanne 
BeckersTackenberg en ik 

neem de pen over van Stijn 
Eygelshoven. Zoals jullie wellicht 
allemaal wel weten speel ik 
klarinet, voornamelijk bij het 
Groot Orkest. Ook speel ik in het 
klarinetensemble en beheer ik 
de blaasinstrumenten van de 
harmonie. Ik werk als administra
tief medewerkster op de 
financiële administratie van een 
zorginstelling.
Als kind ben ik eerst begonnen 
op de blokfluit. Aan het einde 
van deze opleiding kwam de 
harmonie de instrumenten laten 
zien en heb ik gekozen voor de 
klarinet en ben hier nooit meer 
mee opgehouden. Ik ben 
bevangen door het harmonie 
virus, want door mij is de hele 
familie bij de harmonie 
gekomen. Buiten deze hobby die 
bij mij hoort, vind ik op vakantie 

gaan geweldig.  
Robert en ik vinden 
vooral het maken 
van cruises heel 
leuk. We hebben 
hierdoor heel veel 
havensteden van 
de Middellandse 
Zee en van Noord

Europa gezien. Het fijne van een 
cruise is, dat je de hele reis je 
hotel bij je hebt. En op het 
cruiseschip is heel wat te 
beleven. Ook houden we van 
busreizen maken. Eerst zijn we 
voornamelijk naar Engeland, 
Ierland en Schotland geweest. 
Maar onze laatste reis was eind 
mei 2022 naar Zwitserland. Met 
een bus zie je weer heel veel van 
een land en je wordt op de 
mooiste plekken gebracht.  Het 
was heel mooi tussen de hoge 
bergen de Matterhorn en de 
Mont Blanc.

Wat was het fijn na deze corona tijd weer eens op vakantie te kunnen gaan. In de corona tijd heb ik 
gemerkt hoe belangrijk de harmonie voor me is. Ik heb niet alleen het spelen gemist ook maar ook de 
sociale contacten met jullie. Omdat de harmonie een deel van mij is, probeer ik de vakanties en de 
belangrijke activiteiten van de harmonie zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Al lukt dat niet altijd. 
Robert vraagt dan wel eens aan mij met wie ik nu getrouwd ben, met hem of met de harmonie. En dan 
probeer ik ook nog eens er zo goed mogelijk voor te zorgen dat de blaasinstrumenten van de harmonie 
goed onderhouden blijven. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Alleen is hier in de coronatijd niets van 
gekomen, omdat er de financiële middelen niet voor waren.  Ik probeer dit nu weer zo goed mogelijk 
op te pakken.  Mocht je instrument het dus niet goed doen, laat het me dan even weten en dan kijk ik 
wat ik voor je kan betekenen.  Zo, nu heb ik wel genoeg geschreven en hoop ik jullie op de repetities 
snel weer te zien!

De pen
is doorggeven aan Suzanne.



Een zoektocht naar data, muziekuitgeverijen,  componisten…

'Willem Tell' van Rossini, de ‘Bloemenwals’ uit de Notenkraker van Tsjaikovski en vele andere bekende 
symfonische muziek maken deel uit van het repertoire van het ‘historisch muziekarchief’. Al deze werken zijn door 
fuseringen in de afgelopen 51 jaar in het bezit gekomen van Koninklijke Harmonie Heerlen.

Wat is de datering van deze historische werken? En is het te achterhalen wanneer deze werken zijn 
uitgevoerd? Zeker is dat de oudste werken uit het ‘historisch muziekarchief’ komen uit de erfenis van de 

voormalige Harmonie St. Caecilia.

Het muziekarchief  1833‐1904

De categorie ‘historische werken 19e eeuw’ 
omvat voornamelijk transcripties en 

arrangementen  van bekende en populaire 
symfonische muziek zoals: ouvertures, balletten, 
suites, fantasieën, volksmuziek… en daarnaast 
natuurlijk marsen, wat oorspronkelijk krijgsmuziek 
was van militaire blaasorkesten met als taak het 
leger te begeleiden en het tempo van de 
troepen erin te houden. Militaire orkesten gaven 
gedurende de 19e eeuw meer en meer 
concerten waardoor de vraag naar nieuwe 
muziekwerken  toenam. Deze muziek kwam 
hoofdzakelijk uit de hand van kapelmeesters van 
militaire orkesten, die op een bepaald moment 
transcripties en arrangementen van klassieke 
werken maakten voor hun eigen militaire orkest.
  Hun werken werden uitgegeven bij verschillende 
uitgeverijen zoals o.a. Evette et Schaeffer, Paul 
Goumas (Buffet Crampon)  Éditeur Margueritat… 
en dat maakte het mogelijk, dat deze werken 
aangekocht konden worden door burgerlijke 
harmonieën en fanfares. Zowel de militaire als de 
burgerlijke blaasorkesten hebben ervoor gezorgd, 
dat de arbeidsklasse, tijdens muzikale 
evenementen waar ontspanning en vermaak het 
hoofddoel was, in aanraking kwam met muziek 
van klassieke componisten zoals Verdi, Rossini, 
Mozart..

 
  Originele composities voor harmonie en fanfare 
uit de 19e eeuw zijn zeldzaam, omdat “maar 
weinig componisten hun eigen composities 
konden realiseren omdat ze niet beschikten over 
de noodzakelijke inspiratie, praktische, historische 
en theoretische kennis en originele muziek uit 
deze periode voor blaasorkesten maar weinig 
bewaard is gebleven.” (van Dijk 2021 pag 2).  
Deze composities kwamen meestal tot stand naar 
aanleiding van een gebeurtenis of een 
compositieopdracht. Na ongeveer het jaar 1890 
ontstond er een nieuwe cultuur; veel nieuwe 
blaasorkesten werden opgericht en de vraag 
naar muziek van hogere kwaliteit nam toe.  

Als we de repertoirelijst van de ‘historische 
werken’ nader bekijken en vooral de 

aandacht richten op de periode 1833 (oprichting 
Sint Caecilia)  1904, blijkt na een 
dateringsonderzoek ( jaar van uitgave ) van de 
partituren, dat er geen partituren meer aanwezig 
zijn van vóór 1870. 
   Datering van muziekwerken is niet altijd te 
achterhalen omdat veel werken voor harmonie 
en fanfare uit de 19e en vroeg 20e eeuw verloren 
zijn gegaan. Niettemin is een deel van de 
datering van het historisch repertoire na intensief 
speurwerk teruggevonden. Van de 31 werken uit 
deze periode dateren er 5 van vóór 1890. 26 
werken zijn van 18901904. Gezien deze  
hoeveelheid had de eerder vermelde nieuwe 
cultuur ook zijn respons bij Sint Caecilia.
    Eerder is aangehaald, dat 19e eeuwse originele 
composities voor blaasmuziek zeldzaam zijn en 
weinig bewaard zijn gebleven, maar het archief 
bevat 3 composities van vóór 1900 die origineel 
voor harmonie of fanfare zijn gecomponeerd. Het 
zijn de werken:
– ‘Polonaise de concert pour musique militaire’  
      Paul Vidal.*1 (1885) Millerau Schoenaers Paris
– ‘Marche Lorraine’2 van Louis Ganne (1896)       
       Evette et  Schaeffer Paris
– 'Lugdunum ouverture pour concours pour         
       harmonie' 3   Gabriel Allier ( 1893) Evette et 
        Schaeffer Paris.

* Tip! Klik op de linken op de volgende pagina voor  
luisterplezier en meer informatie. (extern venster wordt 
in een browser geopend).

Als vervolgens wordt gekeken naar datering 
van de arrangementen en/of  transcripties 

van klassieke werken dan impliceert het 
onderzoek, dat de 'Ouverture de Mireille'4 van 
Charles Gounod (par Léon Mangnier 1870) en de 
‘Ouverture Guillaume Tell'5 van Gioachino Rossini 
(par Sellenick 1877) waarschijnlijk de oudste  
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edities zijn. Maar hierbij moet enig voorbehoud 
worden gemaakt en een kanttekening worden 
geplaatst: er is voor beide werken een 
discrepantie tussen enerzijds de gegevens op de 
site van de ‘Bibliothèque Nationale de France'6 
en anderzijds de op de partituren genoemde 
drukkerij ( e.a is het gevolg van de overname van 
uitgeverij ‘P. Goumas’ door ‘Evette et Schaeffer’ 
destijds). Vanwege deze onzekerheden is een 
juiste datering niet hard te maken. 
    Verder kijkend belanden we in de jaren 1886 en 
1889 met respectievelijk de ‘Rienzi ouverture’7 van 
Richard Wagner (arrangé Mastio 1886) en 
‘España, Célèbre rapsodie’8 van Emmanuel 
Chabrier (orchestrée pour musique d'harmonie 
par H. Rouveirolis 1889).
Voor alle genoemde werken moet worden 
opgemerkt, dat het jaar van uitgave niet 
impliceert dat deze werken in dat jaar 
daadwerkelijk zijn aangeschaft en uitgevoerd. 
Opnieuw ontbreekt hierover de nodige 
informatie.

Wanneer we ons de vraag stellen welke 
muziekwerken Sint Caecilia dan in die tijd 

heeft uitgevoerd, moeten we het antwoord 
grotendeels schuldig blijven, omdat voldoende 
gegevens tot nu toe hierover niet beschikbaar 
zijn. Om toch enigszins een beeld te krijgen welk 
repertoire mogelijkerwijs in de 19e  en vroeg 20e 
eeuw werd uitgevoerd is er voor gekozen de 
concerten en de dirigenten uit deze periode uit te 
pluizen en zo te proberen hierover inzicht te 
krijgen en daarnaast te bekijken of deze werken 
nog in ons archief aanwezig zijn. Geweten is, dat 
Louis Hennen en Mathieu Kessels in de 19e eeuw 
allebei werken voor Sint Caecilia hebben 
gecomponeerd. Daarnaast heeft Sint Caecilia  
deel genomen aan het Groot Concours te Tilburg 
(1904) en rond 1900 regelmatig de muzikale 
begeleiding van verschillende toneelstukken 
verzorgd. Ons muzikaal project in 2023 ‘ in die 
Sjtroat…’,9 in samenwerking met ‘Het 
StreekTheater’ en het ‘Koninklijk Heerlens 
Mannenkoor Sint Pancratius’ zal, na meer dan 120 
jaar, een  herhaling van de geschiedenis worden!

In de volgende editie van ‘het muziekarchief’  
meer over: Willem II, Kapelmeesters August Korn 

en Frits Speer, Kavelleriemars, Mathieu Kessels, 
dirigenten P. Keller, J.Consten en de 'leugenaar' 
B.Lichtenberg, Groot concours te Tilburg, concert 
voor de armen, de ‘Kleine  Lord’ van Bennett….

Tot dan!
AvN

https://nl.wikipedia.org/wiki/Paul_Vidal
https://www.youtube.com/watch?v=9RXVAA702t8
www.delabelleepoqueauxanneesfolles.com/Allier.htm
https://www.youtube.com/watch?v=vitcdr1hw2Q
https://www.youtube.com/watch?v=M_fKNIGvF_s
https://catalogue.bnf.fr/affiner.do?motRecherche=musique+de+harmonie&listeAffinages=FacNatDoc_c&afficheRegroup=false&trouveDansFiltre=NoticePUB&nbResultParPage=10&triResultParPage=0&critereRecherche=0
https://www.youtube.com/watch?v=2EgPprMAknM
https://www.youtube.com/watch?v=h53pkQIb3XM
https://www.plt.nl/programma/in-die-sjtroat-het-streektheater-de-koninklijke-harmonie-heerlen-het-koninklijk-heerlens-mannenkoor-sint-pancratius/10-05-2023-20-00
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Heb je nog nieuwtjes, wist u datjes, interessante tips  
(linken, concerten...) of wil je een stuk(je) schrijven voor het 
harmonieuws? Spreek ons aan of mail naar: 
pr@khheerlen.nl

Redactie: Anne Dassen, Anneke van Nieuwburg, Corry van Zandvoort, Hans Langen, Nathalie Schure, Valerie Stevens
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