
N iet alleen de muziek verbindt ons bij de Koninklijke Harmonie 
Heerlen, maar ook het wel en wee van de leden: aardige 

weetjes, verhelderende artikelen en verhalen zorgen  voor een 
onderlinge band. Dit alles proberen we te realiseren in Harmonieuws. 
Door opmerkingen hier en daar kreeg de redactie echter de indruk dat 
Harmonieuws niet of nauwelijks wordt gelezen. Daarvandaan de 
vragen die de leden van het Groot Orkest en het Recreatie Orkest 
onlangs kregen voorgelegd. De antwoorden waren uiterst verrassend! 
Een groot deel van de muzikanten leest het magazine altijd en vrijwel 
alles. Een enkeling vindt de artikelen niet interessant en kijkt slechts 
naar de agenda. Bruikbare suggesties kwamen jammer genoeg 
nauwelijks naar voren. De redactie trekt uit de gegevens de conclusie: 
Harmonieuws blijft  4 maal per jaar verschijnen en  daarnaast hebben 
we het ook in een nieuw jasje gestoken.

 Verrassend

Deze korte samenvatting vormt de basis van een 
hele mooie samenwerking tussen Het StreekTheater, 
Koninklijk Heerlens Mannenkoor St. Pancratius, 
Koninklijke Harmonie Heerlen en diverse 
vrijwilligers uit de wijken van Heerlen-Noord.

Twee jaar geleden, midden in corona-tijd, ontstond 
het idee om samen een groot project op te zetten. 
We hadden immers met ons allen een mooie 
uitdaging nodig om naar uit te kijken. Er is druk 
gebrainstormd, partners zijn gezocht en alle 
deelnemers zijn enthousiast gemaakt voor dit grote 
project. 

Het resultaat? Een toneelstuk met zang en muziek 
dat uitgevoerd gaat worden in de Rabozaal van 
Parkstad Limburg Theaters in Heerlen.  Inmiddels 
zijn de acteurs,  zangers, muzikanten en decor-crew 
– allemaal enthousiaste amateurs -   al maanden 
druk in de weer om 'In die Sjtroat' voor te bereiden.

En dit allemaal onder leiding van regisseur Roger Lataster (StreekTheater), 
dirigent Jac Sniekers (harmonie) en Anton Kropivšek (koor). Elke week 
wordt er gerepeteerd. Er vinden diverse repetitiedagen op zondag plaats 
met alle deelnemers. En in mei staan alle deelnemers een hele week in het 
theater. Met andere woorden: dit is een groots project waar we trots op 
mogen zijn!!   

Kaarten verkrijgbaar via deze website: www.plt.nl/programma/in-die-
sjtroat  of klik  op de hierna volgende link: 

'In die sjtroat'

E rgens in het toekomstige Parkstad ligt een straat…. Het zijn de jaren 
’70… het leven van de mensen die er wonen kabbelt gewoon voort… lief 

en leed worden er samen gedeeld… en dat tegen de achtergrond van 
(inter)nationale ontwikkelingen als de Koude Oorlog, de ontzuiling en de 
groeiende economie vanaf de jaren ‘90. 

'In die sjtroat'-kaarten

–– 16 april 

– 8-14 mei

– 21 mei

– 2-4 juni

– 25 juni   

– 27 juni   

Repetitiedag 'In die sjtroat'. 
Groot Orkest.

'Uitvoering In die sjtroat'. 
Groot Orkest  PLT Heerlen.

Communieviering, BSO  Tarcisius. 
Recreatie Orkest.

Medewerking 'Limburgs mooiste'.  
Allen. Heerlen.

Agenda

°  Uitslag enquête 1.

°  'In die sjtroat' 1.

°  Jac is een 'geit' 2.

°  Terugblik 3.

°  Linke(n)soep 3.

Inhoud
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Afsluiting Young Brass.
Groot Orkest.

Platzconcert Corisbergflat.
Recreatie Orkest.

www.plt.nl/programma/in-die-sjtroat


Jac is een'geit'

Dat er in het witte stadje Thorn twee gerenommeerde harmonieën zijn, mag bekend 
verondersteld worden. De ene is de  ̀ Koninklijke Harmonie van Thorn', in de 
volksmond “De Bokken” genoemd, en  de andere is de Kerkelijke Harmonie 
St. Michael, die “De Geiten” wordt genoemd.

O ver de ontstaansgeschiedenis van beide 
verenigingen en hoe deze aan de bijnamen 

“bokken” en “geiten” zijn gekomen, zijn boekenkasten 
vol geschreven, en er bestaat nog steeds geen 
vaststaande gemeenschappelijke mening over. Ik laat 
dus verder de historische beschouwingen hier 
achterwege.

De dirigent van ons Groot Orkest, Jac Sniekers, speelt 
hoorn bij “St. Michael”; hij is dus een “geit”. Zijn vrouw, 
Janou van der Vorst, speelt (Es)klarinet bij de 
“Koninklijke”; zij is dus een “bok”. In het nog niet zo 
verre verleden zou dit een “Romeo en Julia”- relatie zijn 
geweest, met moord en doodslag tussen de bokken en 
de geiten, want “twee geloven op één kussen, daar zit 
de duivel tussen’. Maar tegenwoordig wordt deze soep 
niet meer zo heet gegeten.

Hoe kom ik op dit verhaal en is dit een verhaal uit de 
Oude Doos?

In het archief van onze vereniging is een exemplaar van 
de “Feestgids voor het Groot Concours….” uitgebracht 
ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan “der Fanfare 
St. Caecilia te Heerlen op Zondag en Maandag 21 en 22 
juni 1908”  Het is een lijvig boekwerk van 60 pagina’s 
met een opsomming van de vele activiteiten, die in het 
kader van dit jubileum in Heerlen plaatsvonden; 
Heerlen stond op zijn kop!

Een van deze activiteiten was een concours van een 
groot aantal deelnemende verenigingen. Voordat het 
concours begon, namen alle verenigingen deel aan een 
optocht door de stad en om 13.00 uur begon het 
concours op verschillende plaatsen in de stad in de 
open lucht op een kiosk.

Als deelnemer aan dit concours stond ook vermeld, op 
Kiosk B in de 2e Afdeeling de HARMONIE “St. Michael” 
uit Thorn, opgericht in 1863. Het aardige van deze 
Feestgids is, dat alle leden van de deelnemende 
verenigingen vermeld werden, en dan zie je, dat bij de 
leden van St. Michael uit Thorn vermeld zijn: ene L. 
Sniekers, ene J. Sniekers en ene M. Sniekers. Natuurlijk 
heb ik Jac hiermee geconfronteerd en volgens hem zijn 
dat zijn grootvader en zijn overgrootvader. Zijn 
overgrootvader is mede-oprichter van “St. Michael” 
geweest. Op deze ledenlijst staat ook ene E. van de 
Braak, en laat dat toevalligerwijs de meisjesnaam van 
de moeder van Jac zijn.

De Limburger Koerier van de dag na de feestelijkheden 
gaf uitvoerig verslag hiervan. Ook van het concours en 
van de behaalde prijzen. Bij de uitslagen van de “2e 
Afdeling Harmonie” staat evenwel vermeld, dat St. 
Michael uit Thorn niet verschenen was?! 

Ja, geiten kunnen soms bokkig 
zijn. Maar in ieder  geval kan 
nu een duidelijke conclusie 
getrokken worden: 
Jac is een rasechte geit!!!!

Sjef Hautvast,  17.01.2023

Promt: a goat and a billy goat in one body, pencil drawing.   AvN

Pag. 39  uit: 'De feestgids voor het Groot Concour' tgv. 75-jarig bestaan  Fanfare Sint Caecilia .
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Harmonieuws

Heb je nog nieuwtjes, interessante tips (linken, concerten ), of wil je gastredacteur voor een editie zijn? Spreek ons aan of mail 
naar 
Redactie: Anne Dassen, Anneke van Nieuwburg, Corry van Zantvoort, Valerie Stevens, Hans Langen, Nathalie Schure.

pr@khheerlen.nl

3.

N a de tweejarige door Corona gedwongen pauze maakten het Recreatieorkest en het Groot Orkest 
weer hun opwachting in het PLT Heerlen om een muzikale bijdrage te leveren bij het 

Vasteloavendconcert van de 'philharmonie zuidnederland'. Het is immers traditie dat de KHH bij het 
binnenkomen, tussen de bedrijven en tijdens de nazit in het theater musiceert. De inkom werd door het 
Recreatie Orkest verzorgd. De gespeelde muziek werd kennelijk door de bezoekers gewaardeerd. Tot 
de allerlaatste oproep om de plaatsen in de zaal op te zoeken, bleven de mensen rond het Recreatie 
Orkest geschaard om te luisteren naar het orkest.   In de pauze namen beide orkesten, het Groot Orkest 
en het Recreatie Orkest, afwisselend de invulling voor hun rekening. Ook dit intermezzo viel in de 
smaak. De bezoekers zongen en sjunkelden mee. Toen de orkesten moesten stoppen, kostte het enige 
moeite om de bezoekers terug naar de zaal te manen.  Tijdens de nazit musiceerde het Groot Orkest. Er 
werd meegezongen, geklapt en in polonaise door de foyer gedanst. Toen Paul van Loo was gesignaleerd en hij 
bereid bleek enkele liedjes te willen zingen, werd hij achter zijn drankje  weggehaald. Het publiek reageerde enthousiast op de 
inbreng van Paul en zong de Heerlense en Limburgse carnavalsliedjes en evergreens uit volle borst mee. Het applaus was 
overweldigend! Lichte teleurstelling onder een aantal muzikanten en publiek toen om ca. 22.45u. in opdracht van het 
theaterpersoneel het concert beëindigd moest worden.

Harm Postema.

Impressie Vasteloavendconcert 2023

Fanfare (1958)
Een komische film uit de oude doos. Een fanfare valt  uiteen in twee 
vijandige kampen. Ze moeten beide  een meerderheid van 
muzikanten zien te krijgen om mee te kunnen doen aan een groot 
concours. En dat wordt hommeles op de fraaist mogelijke manier.
Te bekijken via Youtube

Brabançonne (2014)

Een romantische komedie van Belgische bodem. Een Vlaamse en een 
Waalse harmonie zijn allebei geselecteerd voor een grote finale. Geen 
middel wordt geschuwd om hun doel te behalen; list, bedrog en liefde 
worden in de strijd gegooid. 
Enkel te bekijken met een Netflix abonnement.

Brassed off (1996)

Een mijndorpje wordt bedreigd om gesloten te worden. De enige hoop 
voor de inwoners is dat hun Brass Band meedoet aan een nationale 
competitie. De bewoners hebben de hoop al opgegeven als ineens 
Gloria verschijnt met haar bugel. Ze wordt de enige hoop voor de 
band en zet haar relatie met haar vriend op het spel als ze meedoet 
met de band.  
Engelstalig

Linke(n)soep

In deze editie van linke(n)soep 
serveren we jullie als voorgerecht 
enkele films. Voor zover bekend  zijn 
dit de enig films waarin een 
blaasorkest centraal staat. Neem een 
kop soep (of iets anders), nestel je op 
de bank en geniet van 1 of alle 3 de 
films. 

Veel kijkplezier!

Klik op de afbeelding om de film te 
bekijken (externe link wordt 
geopend).

Tip: Cast de film naar je tv voor nog 
meer kijkplezier!

mailto:pr@khheerlen.nl
https://www.youtube.com/watch?v=a_jwP4AczPI
https://www.netflix.com/search?q=brabanconne
https://www.youtube.com/watch?v=v8ia00cJ8nE

