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Van de redactie
Hoera! Daar is ie dan. Ons nieuwe jasje in kleur en van
stevig materiaal. Geschonken door de (hoofd)sponsoren
van De Herleving. En wat een prachtige tekening-in-kleur
op de voorpagina. Natuurlijk weer het werk van onze
afscheidnemende Frank Willems. In de vorige editie mochten we al een sneak
preview van de nieuwe kaft zien. Maar in het echt is-ie natuurlijk vele malen
mooier.
Nu is het een mooie opdracht aan de leden van de vereniging om ook de
binnenkant ‘in te kleuren’. Dat wil zeggen het aanleveren van mooie, grappige,
serieuze verhaaltjes, eventueel met foto's. Dus niet alleen bijdragen van de vaste
schrijvers maar van iedereen die wat kan vertellen. Kom maar op!!
Dan nog even naar het hoofddoel van onze vereniging: het maken van muziek.
Het voorjaar was druk met eerst het carnavalsconcert, meteen daarna de
opluistering van het afscheid van Toon Bus, vervolgens het mooie concert in
Maasduinen Staete in Nieuw Bergen en weer razendsnel overschakelen naar de
opluistering van de Dodenherdenking in Vierlingsbeek.
Hulde voor degenen die bij dat laatste optreden de bittere kou getrotseerd
hebben. En knap van Clowie (zo uit het vliegtuig naar de Dodenherdenking) en
Tim (eerste officiële optreden) om mee te doen. Er zijn oudere muzikanten die
daar nog een voorbeeld aan kunnen nemen. We zijn met een kleine vereniging,
dus elke muzikant is voor ons goud waard. Stem je agenda af op de optredens van
de harmonie en niet andersom.
Denk hier maar eens over na en je zult zien, dat we een prachtig muziekjaar
tegemoet gaan!
Jan Ewals
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Van de bestuurstafel…
Op 5 februari hebben we een mooie presentatie van de
blokfluiters en leerlingen gekregen en hebben kunnen zien en
horen hoever zij met hun opleiding gevorderd zijn. In maart
hebben we ons beste beentje voor gezet bij de viering van
carnaval met een carnavalsconcert en deelname aan de optocht.
Op 7 maart hebben we de afscheidsdienst voor ons erelid Toon Bus opgeluisterd
met muziek die in zijn leven veel voor hem heeft betekend. In de week na
carnaval hebben we de jaarvergadering gehouden.
Voor de bewoners van het verzorgingstehuis Maasduinen Staete in Nieuw Bergen,
waaronder ons erelid Leo Collaris, mochten we op 7 april een concert verzorgen.
En dan was er natuurlijk op 4 mei de Dodenherdenking bij het oorlogsmonument.
We zijn nu nog druk in de weer met de voorbereidingen voor het concert op 9
juni in Maashees waar fanfare St. Cecilia haar 100-jarig bestaan viert. Hierna volgt
op 29 juni de deelname aan Muziek op de Maas en op 2 juli een concert bij
Concordia met de diploma-uitreiking aan de geslaagden van dit jaar.
Wij zijn op kraamvisite geweest bij Chantal en Marijn waar op 16 februari een
meisje met de naam LISE is geboren. Dan gaan we binnenkort op kraamvisite bij
het gezin van Patricia en Marco waar op 3 mei een jongen met de naam NIEK op
de wereld is gekomen.
Voor wat de uitwisseling met andere verenigingen betreft willen we op 27
oktober in de Nijmeegse wijk Hatert een concert gaan verzorgen en mogelijk dat
in 2020 onze zustervereniging De Herleving uit Zwaag en/of een
muziekvereniging uit Luxemburg op bezoek komt.
Het programma van de harmonie is goed gevuld en vraagt alle hens aan dek.
Het bestuur van De Herleving,
Marijn Broeren
Wiel Nillesen
Bianca Janssen
Jan Stoffelen
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Verslag van de optredens
Door Jan Stoffelen
Dinsdag 5 februari 2019 – Optreden van de leerlingen van
de harmonie
Onder het motto ‘Samen muziek maken’ traden de leerlingen en de blokfluiters
van de harmonie op bij de repetitie
van de harmonie, waarvoor ook de
ouders en andere belangstellenden
waren uitgenodigd.
Eric en Marjan stelden de leerlingen
voor en nodigden ze om beurten uit
om een muziekwerk ten gehore te
brengen dat zij de afgelopen weken
met hulp van hun docenten hadden
ingestudeerd.
In totaal werden 17 verschillende
muziekstukken ten gehore gebracht.
Hierbij kwamen verschillende titels
langs zoals: Ode an die Freude, Au Clair
de la Lune, Believer, de Efteling, Long
long ago, het Zwanenmeer, Ging gong
gooly en Notes under Construction.
De foto’s van dit programma zijn op de
website van de harmonie te zien.
Enkele
daarvan
zijn
hieronder
weergegeven. We kunnen terugzien op
een geslaagde presentatie van onze leerlingen en blokfluiters.
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Zondag 3 maart – Optreden bij het hijsen van de Carnavalsvlag en de
uitvoering van het carnavalsconcert
Op zondagmorgen 3 maart is de harmonie om half tien present om bij het hijsen
van de Carnavalsvlag de muziek te verzorgen. Hierna ging de harmonie naar
zalencentrum Concordia om aldaar vanaf half elf tot half een het carnavalsconcert
uit te voeren.
Hierbij werd in twee blokken een groot scala van populaire muziek ten gehore
gebracht. Met een terugblik in de tijd met nummers als Radetzky Marsch en Der
Treue Husar. Ook modern repertoire werd niet geschuwd want nummers van
Helene Fischer en de titels 1000 Sterre, Vandaag en Nao ’t Zuuje werden gespeeld.
Daarnaast werden natuurlijk de Vierlingsbeekse carnavalsliedjes (nummers 1, 2
en 3 van de liedjesavond!) In vuur en vlam, ’t Pedje van Kees en Wat ’n moi stelleke
op de lessenaar gelegd.
Aan de reacties van het publiek was te merken dat de muziek in de smaak viel
evenals het ontbijt dat door de bezoekers werd genuttigd.
Maandag 4 maart – Deelname aan de carnavalsoptocht
Het weer is op deze maandagmiddag niet onaardig en iedereen die onderweg is
naar De Zwaan, waar de optocht begint, straalt uit dat hij of zij er zin in heeft om
er een mooie optocht van te maken.
De harmonie en slagwerkgroep hebben zich dit jaar uitgesloofd om zich in de
echte carnavalskleuren Rood, Geel en Groen uit te dossen. Ook dit jaar wordt
gebruik gemaakt van de eigen ontworpen opbouw geplaatst op de wagen van
Gerard Timmermans, voortgetrokken door de tractor van de firma Van Rens die
werd bestuurd door Herman Evers.
Op de wagen wordt met veel verve muziek gemaakt en bij de verschillende
tussenstops worden de nodige hartversterkende drankjes genuttigd.
De muzieknummers die dit jaar worden uitgevoerd vragen telkens weer een
ander tempo waardoor de muzikanten extra alert moeten zijn om het goed te
laten klinken en blijkens de reacties van het publiek slaagt men in deze opzet.
Bij het Vrijthof aangekomen wordt de optocht ontbonden en kan het merendeel
van de deelnemers zich naar Concordia begeven om daar de prijsuitreiking te
vernemen en verder carnaval te gaan vieren.
Donderdag 7 maart – Opluistering van het afscheid van het erelid Toon Bus
Op donderdagmorgen 7 maart heeft de harmonie het afscheid van ons erelid
Toon Bus muzikaal opgeluisterd.
Hierbij werden een aantal koralen gespeeld en het stuk Vera Lynn Forever. Over
dit werk sprak Toon in de laatste fase van zijn leven vaak en heeft er zelf nog
voor gezorgd dat de harmonie de beschikking kreeg over de partituur van dit
muziekstuk. Door dit werk te spelen heeft de harmonie een erg persoonlijke
invulling kunnen geven aan het afscheid van Toon.
Toon werd 88 jaar oud en heeft een belangrijk deel van zijn leven aan muziek
gewijd. In zijn jonge jaren speelde hij naast zijn werk bij de firma Stork in een
band op feesten, kermissen en partijen. Hij was vanaf 1962 lid van onze harmonie
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en hij was de eerste bij De Herleving die de schuiftrombone bespeelde. Voor die
tijd hadden we alleen ventieltrombones. Toon was daarnaast ook degene die in
staat was muziek op papier te zetten en heeft menig werk gecomponeerd. Ook
was hij onze steun en toeverlaat wanneer er voor een uitvoering in de kerk een
muziekpartij moest worden bijgeschreven zodat alle instrumenten konden
meedoen. Toon, bedankt voor jouw inzet voor onze vereniging en rust zacht.
Zondag 7 april – Concert in het verzorgingstehuis Maasduinen Staete in
Nieuw Bergen
Op zondagmiddag 7 april heeft de harmonie van 15.00 tot 17.00 uur een concert
verzorgd in het verzorgingscentrum in Nieuw Bergen waar het erelid Leo Collaris
nu drie jaar woont.
In de gemeenschapsruimte heeft zich veel publiek verzameld en via een
geluidsinstallatie kan de muziek ook op de kamers van het tehuis worden
beluisterd. Kortom, voor zo’n aandachtig gehoor is het de moeite waard om een
leuk concert te verzorgen. Er is bij de samenstelling van het programma rekening
gehouden met de gemiddelde leeftijd van de bewoners.
Na de pauze spreekt de voorzitter van de harmonie enkele woordjes aan het
adres van Leo. Hij merkt hierbij op dat Leo, geboren en getogen in Nuth, in zijn
huidige woonomgeving weer Limburgs kan horen spreken, een dialect dat hij in
de jaren die hij in Vierlingsbeek woonachtig was heeft moeten ontberen. Leo is
vanaf 1962 lid van onze harmonie. In 2012 werd hij erelid van onze vereniging en
ontving de speld van verdienste van de gemeente Boxmeer.
Zijn zoon Jeuke (Jeu, Math, Mathie) speelde al heel vroeg zeer verdienstelijk
kleine trom. En die kwam dus ook zeer vroeg bij de drumband. Leo bezocht elke
repetitie en werd zo een beetje de ‘vader’ van de drumband. Vanwege z'n kennis
van zaken en zijn grote betrokkenheid bij de drumband werd hij rond het
eeuwfeest in 1974 in het bestuur gekozen als vertegenwoordiger van de
drumband.
Het waren de jaren van de bestuursvergaderingen met zeer veel geestrijk vocht,
taart en hapjes. Vooral Mientje verstond de kunst om de magen van de
aanwezigen met heerlijk eten te strelen. Jammer alleen dat de vergaderingen
hierdoor wel eens erg lang duurden. Leo kweet zich uitstekend van zijn taak als
bestuurslid. Hij stond altijd klaar voor de vereniging en sjouwde wat af bij het
gedoe rond de voorjaarsfeesten. Vast prik hierbij was dat Leo graag een borreltje
dronk bij het smeren van de broodjes.
Maar intussen was hij ook muzikant geworden. Vooral heel veel jaren als
slagwerker. Hij bediende en onderhield de bekkens met liefde. Wat een mooi
gezicht was het als Leo tijdens een uitvoering de prachtig gepoetste bekkens
omhoog hield om het geluid goed door te laten klinken.
Weer later verbaasde hij iedereen door zomaar ineens baritonsaxofoon te gaan
spelen. Dat kon hij ook al!
Toen hij wat ouder werd ging Leo het archief beheren. In het begin nog zonder
computer. Dat betekende veel muzieklijsten typen, overzichten maken etc. We
stonden verbaasd hoe snel hij later met de computer leerde omgaan. Vooral met
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‘d'n eemeel’ was hij heel handig. Ook het kopiëren van de muziekpartijen kon je
met een gerust hart aan Leo overlaten. Altijd was alles tot in de puntjes verzorgd.
50% van zijn kinderen is nog steeds bij de harmonie. Ongelooflijk dat zijn oudste
dochter Elly na al die jaren dat ze al buiten Vierlingsbeek woont nog steeds een
van de trouwste muzikanten is. Dat heeft ze zeker van geen vreemden......
Na deze toespraak vervolgt de harmonie haar concert. Na afloop nodigt Leo ons
uit om een glaasje met hem te drinken hetgeen niet aan dovemansoren werd
gezegd.
Zaterdag 4 mei – Opluistering van de Dodenherdenking
Stipt om 19.10 uur hebben de leden van de harmonie zich bij het koningskerkje
verzameld om deel te nemen aan de Dodenherdenking. In tegenstelling tot de
gang van zaken bij eerdere herdenkingen is vanwege de koude
weersomstandigheden en de
mogelijk op komst zijnde regen
besloten om een deel van de
herdenking in de kerk te
houden. Klokslag half acht
begint de harmonie met het
spelen van de mars Con Amore
om in langzame pas naar de
kerk te marcheren. In de kerk
aangekomen gaan de harmonie
en de koren voor en op het
priesterkoor staan zodat allen
de dirigent goed kunnen zien.
De koren zingen hun gezangen, de harmonie speelt haar werken en de namen van
de gevallenen worden opgelezen, kaarsen worden aangestoken en de wethouder
houdt zijn toespraak. Tenslotte
dragen enkele kinderen van de
basisschool een gedicht voor.
Hierna gaat iedereen met gilde en
harmonie voorop naar buiten om
de
plechtigheid
bij
het
oorlogsmonument voort te zetten.
Hier wordt met het vaandel van het
Gilde de vendelgroet gebracht en
worden de bloemen bij het
monument neergelegd. Dan wordt
de Taptoe gespeeld door Maurice en na de twee minuten stilte wordt ter
afsluiting het Wilhelmus ten gehore gebracht. Het is weer een gebeurtenis met
stijl die veel indruk maakt en ook steeds meer deelnemers op de been brengt.
De harmonie sluit haar optreden af met het spelen van de mars Albula en
marcheert in marstempo naar het koningskerkje terug.
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Blokfluitnieuws
Door Marjan Jakobs
Voor de blokfluiters breekt nu een spannende periode aan.
Het blokfluitexamen komt al in zicht. Hierbij komen alle dingen
die ze dit jaar geleerd hebben aan bod.
Dat betekent alle theoriezaken zoals noten schrijven en bepaalde begrippen
herkennen.
Voor het blokfluiten gaan ze een liedje uit het hoofd doen, een stukje
notenherkenning op gehoor, en kunnen ze ook goed samenspelen.
Voor dit alles zetten ze het beste beentje voor ten behoeve van de klank en
techniek.
Dit wordt het allereerste muziekexamen, en hopelijk volgen er nog veel meer.
Tijdens het laatste concert op 2 juli kunnen jullie allemaal horen hoe knap deze
muzikanten al muziek kunnen maken. Dit gaan ze samen doen met de Muzikids.
Wat ze dan gaan spelen, blijft nog een verassing. Maar leuk wordt het zeker!
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Jaarvergadering 12 maart
Door Jan Stoffelen
Op dinsdag 12 maart zijn de leden van de harmonie in
Zalencentrum Concordia bijeen om de jaarvergadering te
houden.
De agendapunten worden vrij vlot doorgelopen. Het jaarprogramma van 20182019 geeft een indrukwekkende lijst van de vele optredens waar harmonie,
slagwerkgroep en de verschillende jeugdgroepen acte de présence hebben
gegeven. Een teken dat de vereniging een belangrijke rol vervult in Vierlingsbeek
en Groeningen. Er werden in het afgelopen verenigingsjaar in totaal 18
optredens, concerten en serenades verzorgd.
Bij het onderdeel Financiën wordt vastgesteld dat de vereniging haar financiën
goed op orde heeft. Dit komt vooral door inkomsten uit zelfwerkzaamheden zoals
de oud-papierinzameling, de vlaaienactie en het groenonderhoud waar men in
2017 mee is gestart. Ook de bijdragen van de Vrienden van de Herleving voor de
aanschaf en onderhoud van instrumenten en de deelname aan de Rabobank
clubkas-actie zijn een welkome aanvulling op de benodigde financiën. De
kascontrolecommissie heeft de boeken gecontroleerd en maakt de
penningmeester een compliment voor het uitstekende beheer van de financiën.
De vergadering onderstreept dit met een daverend applaus.
Marjan Jakobs geeft vervolgens in het kort weer hoe haar ervaringen zijn met het
verzorgen van muziekonderwijs op de basisschool, waar zij vanaf september
2018 mee is gestart. Het was een moeizame start omdat in het begin bleek dat
95% van de leerlingen niets met muziek heeft. Het begint nu op gang te komen en
kinderen worden uitgedaagd om samen te zingen, iets durven te doen,
kennismaken met het notenschrift, luisteren naar muziek en tempowisselingen te
ervaren. De school gaat nu ook eenvoudige muziekinstrumenten aanschaffen om
hiermede de muzieklessen te ondersteunen. Het begin is gemaakt, hopelijk levert
deze aanpak muziekleerlingen voor de harmonie op.
Bij het agendapunt Bestuursverkiezing wordt aangegeven dat Wiel Nillesen
aftredend en herkiesbaar is. Na de stemming blijkt dat Wiel unaniem herkozen is
voor de bestuursfunctie.
Verderop in de vergadering wordt het jaarprogramma voor 2019 vastgesteld. Zo
zal de harmonie op 29 juni meedoen met Muziek op de Maas.
In de rondvraag spreken diverse leden hun zorgen uit over de bezetting van de
verschillende secties in het muziekgezelschap en vragen het bestuur om zoveel
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als mogelijk is te bevorderen dat er nieuwe leden bijkomen en mogelijk ook oudmuzikanten weer een instrument ten dienste van de vereniging willen gaan
bespelen. Een team van oudere muzikanten zal de boer op gaan om oudmuzikanten te porren voor een herintreding bij De Herleving.

Herinneringen aan Toon Bus
Door Jan Ewals
Op een zondagmorgen in november 1984 belde Thom Derkx
mij. Of ik wist wie er Prins Carnaval geworden was. Nee, dat
wist ik niet. Want voor het eerst in ongeveer 20 jaar was ik
niet bij het prinsenbal geweest. De hofkapel was namelijk na afloop van de
carnaval van 1984 opgehouden te bestaan. Thom vertelde, dat Toon Bus prins
was geworden. En Toon was jarenlang het boegbeeld, componist etc. van de
hofkapel. Wij konden het ‘dus’ niet maken om hem zonder kapel te laten zitten.
Binnen 5 minuten was de kapel weer heropgericht! Zonder er zelf actief mee
bezig te zijn had Toon ‘zijn’ kapel weer nieuw leven ingeblazen.
Hiermee was dus deze primeur voor Toon. Maar ook op andere gebieden wist hij
dat te bereiken. Tot eind jaren zestig werd de voorzitter van de harmonie tijdens
de jaarvergadering nooit tegengesproken. Want als je dat deed kon je rekenen op
een ferme uitbrander. Zo ook dat bewuste jaar. De voorzitter waarschuwde de
leden van de harmonie de repetities beter te bezoeken. Iedereen liet de storm
over zich heenkomen. Behalve Toon. Die vroeg zich af hoe de voorzitter iets over
het repetitiebezoek kon zeggen. De voorzitter bezocht zelf namelijk geen enkele
repetitie. Het antwoord van de voorzitter begon met een dreigend ‘Heerrr Bus..’
gevolgd door een tirade. Maar het betekende wel, dat de leden vanaf dat moment
eindelijk mondiger werden tijdens de jaarvergadering. Eindelijk was er sprake
van tweerichtingsverkeer.
Maar Toon was niet alleen een heel rustig woordvoerder van de vereniging. Hij
was ook de eerste die een schuiftrombone begon te spelen. En dat deed hij zeer
goed. Verder was Toon de animator van een begeleidingsgroepje bestaande uit
harmonie-leden. Dat groepje speelde vooral in de kerk tijdens bijzondere
vieringen en bijvoorbeeld tijdens de kersttijd. Toon zorgde dan voor de muziek.
Hij schreef die uit en arrangeerde die muziekstukken. Datzelfde deed hij met de
muziek voor de hofkapel. Was er een leuke carnavalshit op de radio, dan schreef
Toon die helemaal voor ons uit.
Tijdens de voorjaarsfeesten van de harmonie maakte Toon deel uit van de
technische dienst. Geen druktemaker of zo, maar gewoon rustig alle

- 10 -

voorkomende technische klusjes doen. En ook meteen zien wat er links en rechts
nog moest gebeuren.
Toen het allemaal wat moeilijker werd om trombone te blijven spelen, stopte
Toon als actieve muzikant. Maar hij bleef de repetities trouw bezoeken om zo te
blijven genieten van zijn tweede grote liefde (de eerste is Paula natuurlijk). En
tussendoor bleef hij de technische man die alle soorten klusjes bleef opknappen
(lampjes voor op de lessenaars, kapotte lessenaars repareren enz.)
Ik begon dit stukje bewust met een carnavalsgebeurtenis. Toon zijn rijke leven
eindigde ook met een carnavalsgebeurtenis. Nét voor het seniorenbal blies Toon
zijn laatste adem uit. En we zijn blij, Toon, dat we daarna met zoveel muzikanten
op een waardige manier afscheid van jou hebben kunnen nemen.
Toon, bedankt voor alles.
Loat ze doarboave nog ma ‘ns heure hoe ge trombone mot speule.......

Dit is wat muziek met ons brein
doet…
Door de redactie
Onderstaand artikel komt uit het Algemeen Dagblad
van 20 januari 20191. Interessant voor eenieder!
WAT ZEGT DE WETENSCHAP? Muziek activeert ons hele brein. Het is een van de
krachtigste middelen om emoties op te roepen. Waarom maakt een liedje ons blij,
actief of juist rustig? Neuropsycholoog Rebecca Schaefer geeft een inkijkje in onze
muzikale hersenen.
Laat een te vroeg geboren baby naar harpmuziek luisteren en het heeft een
positief effect op de groei. Gestrest? Zet muziek op van Verdi of de aria’s in
Puccini’s opera Turandot. De repeterende cyclus van 10 seconden lijkt op een
hartslag en kalmeert. Wil je als wijnhandelaar dat klanten dure wijn kopen? Speel
in je winkel klassieke muziek.
Tal van onderzoeken ‘bewijzen’ de positieve invloed van muziek op het brein en
gedrag. Sommige hebben een hoog ‘broodjeaapgehalte’. Dat koeien meer melk
produceren als ze Beethoven horen bijvoorbeeld. Of dat luisteren naar Mozart je
slimmer maakt. ,,Sommige onderzoeken moet je met een korreltje zout nemen,
1

Geschreven door Tonny van der Mee
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omdat ze niet goed zijn opgezet’’, zegt Rebecca Schaefer, neuropsycholoog aan de
Universiteit Leiden.
Activeren
Schaefer waakt voor stellige, algemene conclusies op basis van kleine studies.
Wetenschappers weten namelijk nog niet hóe het brein precies reageert op
muziek. Maar dát er van alles in de hersenen gebeurt, is duidelijk.
‘Muziek is een van de krachtigste middelen om emoties op te roepen. Je kunt
jezelf ermee in een bepaalde stemming brengen. Zelfs als je een liedje in je hoofd
afspeelt, activeren de hersenen op een vergelijkbare manier als bij het
daadwerkelijk horen van een liedje.’
De vraag wat muziek met het brein doet, is niet in één antwoord te vatten. Muziek
kan het hele brein activeren. Elk element, zoals ritme, klank, melodie en
harmonie, kan invloed hebben op een specifiek deel van de hersenen.
‘De reactie op muziek gaat vanuit het gehoorgebied alle kanten op. Het zorgt
ervoor dat in de hersenen van alles tegelijk gebeurt. Het prikkelt hersengebieden
die betrokken zijn bij onder meer emotie, motoriek, geheugen en taal.’ Het
activeert, ontspant, maakt vrolijk of juist verdrietig.
Bewegen op muziek, zoals wij dat doen, lijkt uniek te zijn voor de mens.
Verdrietig
Hoe de hersenen muziek vervolgens interpreteren, hangt van verschillende
factoren af. Het kan associaties oproepen met een gebeurtenis. Is dat een
positieve herinnering, dan komt er dopamine vrij en wordt een mens blij van het
horen van een specifiek liedje. Als mensen verdrietig zijn, hebben ze de neiging
naar weemoedige muziek te luisteren in plaats van vrolijke. ‘Muziek is een veilige
manier om negatieve gevoelens te verkennen.’
Sommige muziekgenres worden sterk geassocieerd met ‘negatief’. Fado- en
operanummers zijn vaak verdrietig, death metal drukt boosheid uit. ‘Dat zit deels
in bepaalde aspecten van muziek, zoals het soort akkoorden. Liedjes in een
mineur toonsoort worden als verdrietig beschouwd. Consonante noten klinken
goed samen, maar dissonante noten geven een ruw geluid en dat vinden mensen
negatief klinken.’
Gezondheid
Veel sporters gebruiken muziek met een harde, regelmatige beat om zichzelf voor
een wedstrijd of training op te peppen. Strijdliederen als Eye of the Tiger helpen
om jezelf als onoverwinnelijk te presenteren en je tegenstander te intimideren.
Schaefer doet vooral onderzoek naar de toepassing van muziek in de
gezondheidszorg. ‘We kunnen daar veel meer met muziek dan we nu doen. Het is
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belangrijk dat we specifiek maken wat we willen aanpakken. Bij dementerenden
helpt muziek nauwelijks bij verbetering van het geheugen, maar kan het wel
helpen bij onrust, angst of paniek. We kunnen proberen patiënten relaxter een
operatie in laten gaan met kalmerende muziek die effect heeft op de
spierspanning en hartslag.’
Autisme
Bepaalde elementen uit de muziek kunnen behulpzaam zijn voor een specifieke
groep patiënten en problemen. Waar de ene muziektherapie mensen met autisme
kan helpen te communiceren, daar kan een andere toepassing van muziek iemand
met parkinson helpen lopen.
Concluderen dat muziek als medicijn gebruikt kan worden, gaat Schaefer nog te
ver. ‘Interventies kunnen we pas goed inzetten als we een idee hebben van de
onderliggende mechanismen in het brein. Wat gebeurt er in het lichaam als je
muziek hoort? Ik onderzoek onder meer de invloed van muzikaal ritme bij
bewegingsrevalidatie. Een beat of bepaald ritme kan mensen wellicht helpen bij
een stabielere beweging of betere timing. Maar misschien zijn ook juist motivatie
en plezier hierin belangrijk.’
Bewegen
Als iets uniek is voor de mens, dan is het dat we bij het horen van muziek
automatisch de neiging hebben mee te bewegen of te klappen. Bekend zijn de
filmpjes van de papegaai die meebeweegt op muziek van de Backstreet Boys of de
zeeleeuw die danst op het nummer Boogie Wonderland.
’Die dieren kunnen dat, omdat het is aangeleerd of wordt aangemoedigd door
mensen. Een aap kan dat weer niet. Sommige dieren kunnen ontzettend goed
tonen horen, maar die functie lijkt anders te zijn dan hoe wij naar muziek
luisteren. Bewegen op muziek, zoals wij dat doen, lijkt uniek te zijn voor de mens.’
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Muzikids aan het woord
Door Isabel Kersten
Hoi allemaal! Ik ben Isabel en ik ben 12 jaar oud. Na mijn
blokfluitdiploma heb ik voor de klarinet gekozen. Deze bespeel
ik al een aantal jaren. Vorig jaar heb ik mijn A-diploma behaald,
daar was ik blij mee, want toen mocht ik met de grote harmonie
gaan meespelen!
Ik zit niet bij de Muzikids, maar ik repeteer om de week met de harmonie mee. Ik
kan niet iedere week komen repeteren, omdat ik ook korfbal speel en op de
dinsdagavond is er dan ook training. Maar gelukkig kan ik het zo combineren.
Mijn broertje Rinze maakt ook muziek, hij zit op drumles. Muziek maken is leuk!
Vooral als je samen speelt!
Ik geef de pen door aan Fleur.
Groetjes, Isabel

Laatste Groet
Door de redactie
Elk jaar op 4 mei herdenken we tijdens de Nationale
Herdenking verschillende groepen slachtoffers. De basis
voor de herdenking op 4 mei vormen de slachtoffers van
de Tweede Wereldoorlog. Tijdens deze oorlog kwamen
naast militairen voor het eerst ook grote aantallen burgers om. Zowel in Europa
als in Zuidoost-Azië zijn velen omgekomen omdat zij in verzet kwamen of als
gevolg van oorlogsgeweld of uitputting. Vrijwel de meeste slachtoffers vielen
echter door doelbewuste en systematische vervolging en moord. Sinds 1961
herdenken we ook de Nederlanders die zijn omgekomen toen ze van
overheidswege uitgezonden waren in het buitenland. Zij zijn slachtoffer
geworden tijdens een conflict of oorlogsgeweld waarbij de Staat der Nederlanden
betrokken was.
Een herdenking zonder muziek is als een dirigent zonder baton. Bij de
Dodenherdenking wordt naast het spelen van plechtige muziek ook de muzikale
laatste groet gebracht, beter bekend als de Last Post of de Taptoe. Daarover gaat
onderstaand artikel uit De Volkskrant van 4 mei 2019. Daarvoor is ook een
bekende onder ons geïnterviewd…
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MAURICE WIJNHOVEN (30)

Speelt al 8 jaar het Taptoe-signaal bij
de Dodenherdenking in Vierlingbeek

‘H

et is een paar minuten voor half acht, het gilde,

gevolgd door de harmonie en het koor lopen richting het
herdenkingsmonument bij de kerk en de harmonie speelt
onderweg Con Amore. Er worden meerdere muziekstukken
ten gehore gebracht waaronder een samenspel van
harmonie en koor. De namen van de door oorlogsgeweld
omgekomen burgers worden voorgelezen en de
wethouder spreekt de mensen toe. De krans wordt gelegd,
het vuur wordt ontstoken waarna de gilde de vendelgroet
brengt. Het belangrijkste moment voor mij is gekomen; het
spelen van de Taptoe. Een goede voorbereiding is het halve
werk, dat betekent dat ik het signaal een aantal keer van
tevoren oefen. Maar het moment waarop het dan
daadwerkelijk moet gebeuren, dat is niet te oefenen. Het
legt een bepaalde druk op mijn schouders, het moet goed
gaan. Concentratie en een flinke hap lucht. Wanneer de
laatste noot heeft geklonken valt de spanning van mijn
schouders en blazen we het Wilhelmus. We sluiten af met
een mars en marcheren terug naar het Koningskerkje. Het
is een eer om de Taptoe tijdens de Dodenherdenking te
mogen blazen. Op naar huis met een voldaan gevoel!’

- 16 -

Hoe is het nu met.….?
Hélène Gerrits-Evers
Deze editie van Bloasproat komt oud-lid Hélène GerritsEvers aan het woord!
Vertel eens iets over jezelf.
Ik ben Hélène Gerrits – Evers, een echte Bèkse. Sinds
ongeveer 26 jaar woon ik met Vincent samen. Eerst in Erp en sinds ongeveer 23
jaar in Vierlingsbeek, samen met onze kinderen Lisa, Chrit en Tim.
Tegenwoordig werk ik in de Geestelijke Gezondheidzorg als Senior Medisch
Secretariaat. Een uitdagende functie wat ik met heel veel plezier doe.
Welke periode ben je lid geweest van De Herleving?
Dat is ongeveer 20-25 jaar geleden. Na blokfluit heb ik klarinetlessen gevolgd en
ben gestart bij het jeugdorkest BMV (Broekhuizen, Maashees en Vierlingsbeek)
Wie was er toen dirigent?
Jos Rijken.
Welk(e) instrument(en) heb je gespeeld?
Klarinet.
Ken je nog een leuke gebeurtenis uit die tijd?
Het geven van de concerten, met het jeugdorkest de tournees door Luxemburg
van een kleine week (3 jaar mee geweest).
Ik herinner me de muziekfeesten, meehelpen achter de bar. De tent achter
autogarage Kusters en het optreden van de Golden Earring. Ook de optredens met
de Hofkapel waren erg leuk.
Wat vond je het leukste aan De Herleving?
Samen muziek maken, vond het altijd heel gezellig ook na afloop van de repetitie!
Wat is de reden dat je met de harmonie gestopt bent?
Studie, wonen in Nijmegen en Erp. Dat was niet meer te combineren.
Heb je na je afscheid van De Herleving nog wel muziek gemaakt en waar?
Nee, helaas niet meer. In het begin nog wel 😊
Bespeel je tegenwoordig nog een muziekinstrument?
Nee
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Heb je nog voor een muzikaal nageslacht kunnen zorgen?
Alle kids hebben blokfluitles gehad en diploma behaald. Lisa heeft 3 jaar gitaarles
gehad. Tim speelt trompet (wist al heel snel dat dit de keuze was van zijn
instrument). Over 2 weken haalt hij hopelijk zijn A-examen. Hij speelt sinds
enkele weken met de repetities van de harmonie mee (tot aan de pauze).
Hij vindt dit erg leuk. Afgelopen Dodenherdenking (4 mei) heeft Tim ook
meegelopen en gespeeld in de kerk. Dat was zijn primeur!
Heb je nog een goede raad aan onze vereniging?
Ga zo door en heel erg leuk hoe jullie de jeugd benaderen. Tim speelt ook in de
samenspelgroep Muzikids onder leiding van Marjan Jakobs.
De jeugd heeft de toekomst zodat harmonie De Herleving kan blijven bestaan.
Denk je er wel eens over om als herintredende muzikant terug te komen?
Ja daar denk ik zeker wel eens over na, zeker nu Tim ook meespeelt, dus wie
weet??
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Agenda

Zondag 9 juni 2019

Concert tijdens festiviteiten 100-jarig
jubileum St. Cecilia Maashees
Deelname harmonie van 13.15–14.00 uur
Plein voor de kerk in Maashees

Zaterdag 29 juni 2019

Muziek op de Maas (deelname harmonie)

Dinsdag 2 juli 2019

Concert met blokfluiters, Muzikids en
harmonie

Zaterdag 10 augustus 2019

Vlaaienactie Vierlingsbeek

Zaterdag 31 augustus 2019

Vlaaienactie Groeningen

Zondag 27 oktober 2019

Concert met harmonie Hatert Nijmegen

Voor de leden: hou de email goed in de gaten voor de exacte
tijden en locaties!
Voor de fans en Vrienden van de Herleving: in Globaal en op de
website www.herleving.nl vindt u meer informatie over de evenementen en
concerten van de harmonie!
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Verjaardagskalender
Allemaal van harte gefeliciteerd!

2 mei
11 mei
23 mei
30 mei
6 juni
8 juni
14 juni
5 juli
10 juli
13 juli
14 juli
31 juli
6 augustus
17 augustus
20 augustus
28 augustus
29 augustus
30 augustus

Nicole Koenen
Bert Daniëls
Pleun Joren
Wilbert Wijnhoven
Jan Welbers
Leo Collaris
Karen Ewals
Patricia Broeren
Clowie Creemers
Lola van Loon
Suus Rouwens
Isabel Kersten
Bernadette Wijnhoven
Niels Willems
Isa Gerrits
Sjors v/d Zanden
Emmie Geurts
Fred Pingen
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