


Kapelaan Stephanus Walters, 
oprichter van harmonie St. Caecilia op 6 juli 1916
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2016…. Eindelijk
De harmonie heeft lang uitgekeken naar dit jaar, het jaar waarin de 
vereniging haar 100-jarig bestaan viert. Een historisch jubileum dat 
met tal van activiteiten zal worden gevierd met U, inwoners van  
Doornenburg.

Wat u zich waarschijnlijk niet realiseert is dat u als inwoner van  
Doornenburg een cruciale rol hebt gespeeld en nog speelt bij het 
voortbestaan van onze vereniging. Persoonlijk vind ik de steun van de Doornenburgse  
bevolking na terugkeer van de evacuatie in 1945 meest illustratief. Eenieder verkeerde 
in  zeer moeilijke omstandigheden, desondanks bleef men de harmonie steunen en werd 
aanschaf van instrumenten mogelijk gemaakt en daarmee de doorstart van de harmonie. 
 “De harmonie is er dus door en voor de Doornenburgers.”

Het jubileumjaar...
Vanaf 2007 zijn de eerste schreden richting het jubileum jaar gezet met het idee om in dit 
jubileumjaar de leden in nieuwe uniformen te steken. De grootste investering in de historie 
van de vereniging. Vanaf dat moment is jaarlijks een reservering gedaan om deze doelstelling 
te realiseren. Daarnaast hebben wij afgelopen jaar een beroep gedaan op de Doornenburgse 
bevolking en sponsoren. Met succes, want ik kan u melden:  “Het is gelukt“.  Ik nodig u 
allen uit het resultaat te aanschouwen tijdens de jubileumreceptie op 10 januari a.s. 

Ruim 3 jaar geleden is een jubileumcommissie van start gegaan met als een doel een jaar-
programma op te stellen voor 2016. Dit jaarprogramma is vervolgens door de leden opgepakt 
en een groot aantal commissies zijn  voortvarend van start gegaan om deze jubileumactiviteiten 
vorm te geven.  Ik ben er dan ook van overtuigd dat tijd en  de energie van de leden wordt 
vertaald naar spraakmakende  activiteiten.

Uw aanwezigheid bij de verschillende activiteiten stellen wij 
zeer op prijs en draagt bij aan onze doelstelling om er een 
feestjaar van te maken voor de leden  en voor iedereen die de 
harmonie een warm hart toedraagt.
 
Tot slot wil ik, mede namens overige bestuurders, op voorhand 
iedereen bedanken die op welke wijze dan ook een bijdrage 
levert of heeft geleverd aan de activiteiten in het kader van het 
100-jarig jubileum.

Rob van de Sant
Voorzitter harmonie St. Caecilia Doornenburg
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Voorwoord Burgemeester

Doornenburg leefde in 1916 in spanning vanwege de Eerste Wereld-
oorlog. Dat er in die periode toch inwoners waren die de moed en het 
vertrouwen hadden om een harmonie op te richten, getuigt van een 
zekere lef. Anno 2016, nu honderd jaar later, mag je concluderen dat 
het een majestueuze zet is geweest.
 
In honderd jaar is de wereld totaal veranderd. Ook uw vereniging had er mee te maken. 
Maar iedere keer is het gelukt om antwoorden te vinden op die gewijzigde omstandigheden.

In al die jaren heeft u bewezen dat u mee kunt bewegen en dat u kunt en wilt veranderen. 
Maar wel onder voorwaarde dat de ziel van de harmonie niet wordt aangetast, zijnde het 
maken van muziek op een niveau dat bij u past en dat ruimte laat voor ontspanning en 
plezier. 

Met inzet en met een grote gedrevenheid van bestuur en leden heeft harmonie St.Caecilia 
een toonaangevende plaats binnen de gemeenschap van Doornenburg weten te verwer-
ven. Bij tal van lokale activiteiten geeft u acte de présence, hetgeen door de Doornenburgse 
gemeenschap zeer wordt gewaardeerd. Echter uw naam en faam reikt veel verder. Binnen 
de wereld van de Hafabra bent u een zeer gerespecteerde en toonaangevende vereniging 
die op het hoogste niveau weet te presteren. 

Een gedegen jeugdopleiding, een prachtig harmonie-orkest, een fantastische slagwerkgroep 
en een goed gestructureerde organisatie spelen daarbij een belangrijke rol. Het doet mij deugd 
te kunnen constateren dat daar sprake van is. Het is een gezonde basis om de toekomst met 
vertrouwen tegemoet te zien

100 Jaar Harmonie St. Caecilia is een mijlpaal die beslist op een wijze mag worden gevierd 
zoals u van plan bent te doen. Een honderdjarige laat je niet in de kou staan en uw vereniging 
verdient dan ook aller belangstelling en support.

Ik wens u in deze jubileumuitgave veel kijk- en leesplezier.

Marianne Schuurmans-Wijdeven
Burgemeester gemeente Lingewaard
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Lieve mensen,

De Harmonie St. Caecilia is een begrip in de regio, in Nederland 
en daarbuiten. Het is zelfs meer dan dit alleen. Het is een warme  
ontmoetingsplaats voor mensen die van muziek houden en van  
hieruit recreatief en prestatief willen genieten van de muzikale 
klanken. Al een eeuw lang is er binnen St. Caecilia sprake van een 
saamhorige groep van gezellige mensen die op vrijwillige basis 
veel tijd in de club steken. De ambitie van St. Caecilia is er om steeds vooruit te kijken.  
Met elkaar verder te komen in de Muziek: Hoog of Laag, Hard of Zacht, Langzaam of 
Snel. Nooit hetzelfde, maar altijd variatie en vooral melodie. Deze melodie klinkt bij de  
Harmonie St. Caecilia al 100 jaar. Hoogtepunten om trots op te zijn. Verrijkt met een orkest,  
en slagwerkgroep en twirlsters is de  Harmonie St. Caecilia meegegaan met verschillende 
muziekgenres die in deze 100 jaar zich ontwikkelden. Klassiek, Jazz, Dance, Pop of Rock, 
het maakt niet uit welke genre want de muzikanten spelen de sterren van de hemel.  
De Harmonie presenteerde zich op concoursen en oogstte steevast hoge scores. Records 
worden er behaald en staat de harmonie regelmatig op het ere-podium. Het motto is:  
Samen spelen, samen winnen, samen verliezen. 

Om dit mooie 100-jarige jubileum te kunnen vieren, is vooral te danken aan de vele  
bestuursleden en muzikanten die in de jaren heen zijn voorgegaan en aan wie wij met gepast 
respect en erkentelijkheid terugdenken. 

Niet minder dank en waardering zijn we verschuldigd aan de Doornenburgse bevolking, die 
hun Harmonie altijd met sympathie en steun terzijde heeft gestaan.

Ik wil de Harmonie St. Caecilia feliciteren met haar welverdiende jubileum en daarbij mijn 
waardering uit te spreken aan het adres van het huidige bestuur en de leden. Behalve dat 
de festiviteiten op gepaste en succesvolle wijze mogen verlopen, hoop ik ook van harte dat 
ze niet alleen een mooie eeuw voor onze Harmonie afsluiten maar vooral ook het begin 
vormen van onze weg naar een volgende jubileum.

“Lang leve onze Harmonie St. Caecilia”

Leonard van Nispen tot Pannerden
Beschermheer harmonie St. Caecilia Doornenburg
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Met grote trots mogen wij, de Doornenburgse gemeenschap, 
getuige zijn van de viering van het 100 jaar bestaan van onze 
harmonie St. Caecilia.

Harmonie St. Caecilia Doornenburg neemt al een eeuw lang een  
waardevolle en prominente plaats in binnen de Doornenburgse dorps-
gemeenschap en is in deze dan ook onmisbaar voor de leefbaarheid in 
Doornenburg. Bij tal van activiteiten toont de harmonie betrokkenheid 
en verzorgt zij de muzikale omlijsting,  Naast deze activiteiten binnen het dorp is de harmonie 
ook op landelijk gebied een gewaardeerde prominente verschijning. Zowel het orkest als de 
slagwerkgroep nemen met grote regelmaat deel aan concoursen en optredens buiten het 
dorp. Beide onderdelen spelen mee in de top van de Nederlandse amateurmuziekwereld. 
Een aantal landskampioenschappen zijn daarvan het trotse bewijs. Onze harmonie is  
daarmee ook een visitekaartje voor de Gemeente Lingewaard. 
 
Het Instrumentenfonds, in 1955 opgericht onder voorzitterschap  van de heer  Dr. W. Brounts,  
secretaris G. Pruyn en penningmeester Arnold Hendriks, heeft  door middel  van de verjaardag-
actie decennia lang geld ingezameld voor de harmonie. De harmonie werd hiermee in de 
gelegenheid  gesteld nieuw instrumentarium aan te kopen voor orkest en slagwerkgroep.

St. Caecilia  en de samenleving waar zij deel van uitmaakt, zijn onlosmakelijk met elkaar  
verbonden. De harmonie geeft klank en kleur aan de Doornenburgse gemeenschap en daar 
wil het Instrumentenfonds binnen haar mogelijkheden graag een bijdrage aan blijven leveren. 
De ruimhartige financiële bijdrage van de inwoners van Doornenburg bij de verjaardagactie 
vormt hiervoor de basis. 

Het Instrumentenfonds feliciteert harmonie St. Caecilia van harte met het uitzonderlijke  
100-jarig jubileum en de prachtige nieuwe uniformen. We wensen de harmonie heel veel 
succes bij alle activiteiten die georganiseerd worden in het kader van het 100-jarig bestaan 
en een gezonde muzikale toekomst toe.

Bud Joosten 
Voorzitter  Instrumenten- en Uniformenfonds.
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Ben Balk In dit digitale tijdperk is het bijzonder dat muziek nog steeds 
met zoveel plezier wordt beoefend door zoveel enthousiaste mensen. 
Het is een menselijke wil om de discipline van muzikale saamhorigheid 
op te zoeken en dat zal altijd blijven bestaan.

Emile Stoffels Over 100 jaar is St. Caecilia  een totaal andere vereniging; 
onherkenbaar en aangepast aan een nieuwe tijd. Maar het “fundament” 
van de vereniging is nog steeds hetzelfde: betrokkenheid, gedrevenheid, 
saamhorigheid, enthousiasme en natuurlijk vooral muzikaliteit!

Finn Elbers Ik denk dat de harmonie over 100 jaar nog steeds bestaat, 
omdat het spelen van een instrument altijd leuk blijft. Daarom ben ik 
er ook bij gekomen, want ik vind het gaaf om te trommelen.

Johann Otters Omdat onze vereniging met de tijd meegaat, en 
aantrekkelijk blijft voor de jeugd. Kunst beoefenen en dus ook muziek 
maken, doen mensen meestal omdat ze het leuk vinden om creatief 
bezig te zijn en voor de gezelligheid. De vereniging is daarvoor een 
middel, wel vraag ik mij af of de verenigingsvorm zoals we die nu 
kennen straks nog wel bestaat? (misschien als stichting)

Lisa Peters Harmonie St. Caecilia bestaat over 100 jaar nog omdat 
het een mooie, gezellige, levendige en geweldige vereniging in 
Doornenburg is! Niet uit het straatbeeld weg te denken! Het zit vol 
energie! Een club om trots op te zijn!

Waarom denk je dat harmonie St. Caecilia 
over 100 jaar nog steeds bestaat?

Casper Traa De mooiste jaren van St. Caecilia Doornenburg beginnen 
telkens weer opnieuw. Muziek is tijdloos, zo ook deze 100-jarige 
muziekvereniging.
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Terugblik  100 jaar Harmonie  St. Caecilia Doornenburg

Inleiding
Voor het samenstellen van deze terugblik is o.a. gebruikgemaakt van notities van Hein van 
Bon (voorzitter van 1949 – 1975), jaarverslagen, bestuursverslagen en persoonlijke verhalen 
van leden. Deze terugblik bevat slechts een kleine selectie van het beschikbare materiaal. 
Voor zaken die niet aan de orde komen, verwijzen wij graag naar de expositie ‘100 jaar  
Harmonie’, die op 3 januari wordt geopend in het achterste deel van de St. Martinuskerk 
in Doornenburg.

De oprichting in 1916
Harmonie St. Caecilia is niet de eerste harmonie in Doornenburg. Wat velen namelijk niet 
weten, is dat er eind 19e eeuw in Doornenburg al een harmonie bestond met de naam 
Crescendo, deze is kort na de eeuwwisseling opgeheven. In 1913 kwam de 26-jarige  
kapelaan Stephanus Walters naar Doornenburg. Hij is de grondlegger geweest van diverse 
verenigingen. Kapelaan Walters was muzikaal en was afkomstig uit een bemiddelde familie. 
In 1916 zorgde hij voor de aanschaf van instrumenten, iets waarvoor de Doornenburgse 
gemeenschap veel belangstelling toonde. Het ontstaan van harmonie St. Caecilia was een 
feit. De speelzaal van de bewaarschool fungeerde als repetitielokaal en marsrepetities werden 



Harmonie St.Caecilia Doornenburg 9

gehouden op het terrein van de toenmalige steenfabriek ‘De Roswaard’. In maart 1920 
vertrok kapelaan Walters naar Oeganda waar hij in 1921 overleed. 

De lijnen met de familie van de oprichter 
zijn altijd in tact gebleven. Kapelaan Walters 
was een oom van mevrouw Van Nispen tot  
Pannerden, echtgenote van de voormalige  
burgemeester van de gemeente Bemmel. In 
1981 werd mevrouw Van Nispen de bescherm-
vrouwe van de harmonie.  Zij had een warme  
persoonlijkheid en was intensief betrokken 
bij het reilen en zeilen van de vereniging en 
haar leden. In 1983 schonk zij de trompet 
van kapelaan Walters aan de vereniging. Ter  
gelegenheid van het 75-jarig jubileum in 1991 
onthulde beschermvrouwe Van Nispen in 
Doornenburg het Kapelaan Waltersplein. 
Na het overlijden van mevrouw Van Nispen in 
2006 werd op verzoek van haar familie, mede 
door inbreng van de harmonie, op indruk- 
wekkende wijze muzikaal afscheid genomen.  

Leonard van Nispen, zoon van de beschermvrouwe, is in de voetsporen van zijn moeder 
getreden en staat op zeer betrokken wijze de vereniging bij met raad en daad.

Het bestuur heeft met de introductie van de nieuwjaarsreceptie in 2011 besloten 
een onderscheiding in het leven te roepen: de Kapelaan Walters Trofee, vernoemd 
naar de oprichter van de harmonie. Deze prijs gaat naar een lid dat zich bijzonder 
verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging. Er zijn inmiddels vijf personen  
die deze trofee hebben mogen ontvangen: Theo Rutten, Theo Peters, Anja Rasing, 
Joop van Alst en Johann Otters.

Harmonieorkest
De harmonie bestond vanaf 1916 tot de oprichting van het tamboerkorps  in 1957 enkel 
uit koper- en houtblaasinstrumenten, aangevuld met een kleine en grote trom. In de eerste 
jaren was het een komen en gaan van muzikanten. Begin 1925, negen jaar na de oprichting, 
waren er van de oorspronkelijke 32 leden slechts negen over. In 1925 steeg het ledenaantal 
door de aanwas van zeven nieuwe leerlingen. Het 10-jarig jubileum werd groots gevierd 
met twee dagen feest in Doornenburg, die muzikaal werden omlijst door dansorkest Van 
Dijks Volendammers.

Beschermvrouwe Van Nispen met de  
ere-leden Hein van Bon, Jan Joosten 

en Wim van de Sant
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Toen in de jaren 30 de crisis aanbrak, werden getrouwde mannen vrijgesteld van contributie. 
Het gevolg was dat het salaris van dirigent B. Gerdsen uit Huissen, destijds hfl 2,50 per 
repetitie, niet meer kon worden opgebracht. Desondanks bleef de dirigent de vereniging 
trouw en zette de groei van de harmonie door. In 1940 brak de oorlog uit, daarom werd het 
25-jarig jubileum in 1941 op bescheiden wijze gevierd. Een foto van de vereniging voor het 
parochiehuis is hier een tastbaar bewijs van. 

1941: foto ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan

Kort daarna werden verenigingen verplicht zich aan te sluiten bij de Kulturkammer. De  
harmonie besloot daarom om haar activiteiten tijdelijk te staken. De instrumenten bleven bij 
de leden thuis in bewaring. Bij de evacuatie in 1944 zijn alle instrumenten verloren gegaan, 
met uitzondering van een bariton die na de oorlog zwaar beschadigd werd aangetroffen op 
het graf van een Duitse soldaat.

Een ‘Bonte Avond’, deels georganiseerd door zangkoor St. Caecilia, maakte de herstart in 
1945 mogelijk. Deze avond bracht een voor die tijd astronomisch bedrag op van meer dan 
hfl 1000,- waar tweedehands instrumenten mee werden aangeschaft. In 1946 werden de 
repetities onder leiding van dirigent Gerdsen hervat op de zolder van het achterhuis van 
Hoogveld.

In 1949 ging de harmonie voor het eerst weer op concours in Millingen, deze afstand werd 
te voet overbrugd via het veer bij Banning. Dit deed blijkbaar geen afbreuk aan de kwaliteit, 
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want het orkest ging naar huis met een eerste prijs voor mars en een tweede prijs voor 
concert. De beginjaren van de jaren 50 waren voor de harmonie zeer intensief. Veel Indië-
gangers werden  muzikaal onthaald en vervolgens begeleid naar de kerk. Meer dan zestig 
optredens per jaar waren geen uitzondering.

In 1955 werd door voorzitter de heer W. Brounts,  secretaris G. Pruyn en penningmeester 
Arnold Hendriks, het Instrumentenfonds opgericht. Het comité startte met het versturen 
van felicitaties aan jarigen vanaf 18 jaar en vroeg een bijdrage van ‘een cent per jaar dat 
men telt’. Dit was de start van de Verjaardagsactie. Het Instrumentenfonds heeft in 1956 ter 
gelegenheid van het 40-jarig jubileum ook de aanschaf van uniformen geïnitieerd.  

1956: foto ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan 

In 1957 werd het tamboerkorps als onderdeel van de harmonie opgericht. Onder leiding 
van Wim de Beijer werd de basis gelegd voor de huidige slagwerkgroep. Na wat interne 
perikelen in 1958 concludeerde men dat het orkest toe was aan een nieuwe dirigent. De 
keuze viel op Thé Eerden uit Millingen. Hij blies het orkest nieuw leven in en de harmonie 
nam deel aan een concertconcours in de tweede afdeling. Met succes, want ze keerden 
huiswaarts met een eerste prijs.  

Begin jaren 60 deden de eerste vrouwelijke leden hun intrede binnen de vereniging. Een 
vijftal dames ging van start als leerlingen op de klarinet.



Het 50-jarig jubileum in 1966 werd groots ge-
vierd met een concertconcours op het binnen-
plein van het kasteel. Op 14 augustus boden de 
partners van de leden de harmonie een nieuw 
vaandel aan als jubileumcadeau.
In 1973 werden de majorettes toegevoegd als 
onderdeel van de vereniging. Dit onderdeel 
was jarenlang erg in trek, in de jaren 80 bestond  
dit onderdeel uit meer dan vijftig leden.  
Met de uitbreiding van de majorettes namen  
de kosten toe en moest men op zoek naar aan- 
vullende inkomsten. In 1974 werd dit gevonden in  
een samenwerking met WSV de Troubadours, 
oftewel ‘de wandelclub’ uit Doornenburg, voor 
het inzamelen van oud papier. Na een aantal jaren 
haakte WSV de Troubadours noodgedwongen 
af en nam de harmonie de oudpapierinzameling 
volledig op zich. Vanaf die tijd is het ophalen 
van oud papier naast de Verjaardagactie en  
Donateursactie een belangrijke inkomstenbron 
voor de harmonie geworden.

Deels door uitbreiding van de majorettes groeide de vereniging in 1976 uit tot een  
vereniging met meer dan honderd leden. In 1977 was er een grote fancy fair in het  
Schuttersgebouw voor de aanschaf van nieuwe uniformen.  Door onder andere gulle giften 
van buurtverenigingen en sponsoren kon de harmonie nieuwe uniformen aanschaffen, die op  
4 september van dat jaar  werden gepresenteerd. De vereniging groeide door tot 118 leden, 
van wie er 75 jonger waren dan 25 jaar.

Het orkest nam in 1985 afscheid van dirigent Eerden. Hij werd opgevolgd door Jan van 
Harskamp, die na een korte periode zijn functie moest neerleggen wegens ziekte. In 1987 
werd Ben van de Bosch, afkomstig uit Zeist, aangesteld als dirigent. Onder zijn leiding 
ging het orkest in 1989 naar het concours in Gaanderen en behaalde daar een eerste prijs.  
In datzelfde jaar dook de naam van Emile Stoffels voor het eerst op; hij nam de muzikale 
leiding van het jeugdorkest voor zijn rekening.

1991 was een bijzonder jaar. De harmonie en schutterij Gysbrecht van Aemstel trokken in dat 
jaar samen op bij de viering van hun respectievelijk 75- en 200-jarig jubileum. De festiviteiten 
bestonden onder andere uit een gezamenlijke broodmaaltijd voor de Doornenburgse  
bevolking, een zomerkermis, historische optocht en een taptoe. In het jubileumjaar benoemde 
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Foto van links naar rechts: 
Tonny Rutten, Ans Hermsen, 

Roos Peters en Nelly v.d. Sant
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de vereniging een viertal leden tot erelid: Hein van Bon, Jan Joosten, Wim van de Sant en 
Thé Zweers. 

Het orkest beleefde in 1993 een van haar muzikale hoogtepunten. Bij het SDM concours 
in Brielle werd voor het eerst een eerste prijs met onderscheiding behaald. Hierdoor was 
deelname aan het topconcours een feit. Bij het SDM Topconcours in Barneveld in 1994 
behaalde de harmonie een zeer verdienstelijke derde plaats. 

In 1996 gaf de vereniging haar eerste Promsconcert op het binnenplein van het kasteel. 
Het orkest verzorgde samen met de slagwerkgroep, majorettes, minirettes en verschillende 
lokale koren een uniek optreden voor een publiek van ruim duizend man. Dit Promsconcert 
is inmiddels uitgegroeid tot een evenement dat elke vijf jaar met succes wordt herhaald.  
In 2016 vormt dit Promsconcert het muzikaal hoogtepunt van het jubileumjaar. 

Na ruim 17 jaar gaf dirigent Ben van de Bosch in 2003 aan dat het tijd was voor vernieuwing. 
Na een aantal proefrepetities met diverse dirigenten nam uiteindelijk Emile Stoffels, geboren 
en getogen in Bemmel, het dirigeerstokje over. In november 2005 nam het orkest succesvol 
deel aan het concertconcours in het toen ondergesneeuwde Eibergen. De jury beloonde het 
orkest met een eerste prijs.

De vereniging heeft door de jaren heen veel jubilarissen gehuldigd. In 2007 vond een zeer 
unieke huldiging plaats: de heren Wim Hendriks en Wim van de Sant werden feestelijk 
gehuldigd omdat ze 75 jaar lid waren.

Het jaar 2007 stond voor het orkest in het teken van het marsconcours in Heinkenszand. 
Na een intensieve voorbereidingsperiode behaalde het orkest een eerste prijs met ruim  
85 punten, dat was voldoende voor deelname aan het Nederlands Kampioenschap in 2008. 
Het orkest wist in april 2008 de nationale titel in de wacht te slepen bij het Topconcours in 
Barneveld. Dit is een unicum in de historie van het orkest. 

Het orkest streefde echter naar een gezonde mix van mars- en concertoptredens. Uitwis-
selingsconcerten met o.a. harmonie St. Caecilia Gendt en Par Ardua ad Astra uit Megen  
vervulden deze doelstelling. Contacten met Popkoor 2000 uit Bemmel leidden ertoe dat er 
in het voorjaar van 2014 een gezamenlijke uitvoering is gegeven in de aula van het OBC in 
Bemmel. De ruim 400 bezoekers beloonden dit zeer afwisselende en kwalitatief hoogstaande 
optreden met een staande ovatie. Deze succesvolle samenwerking krijgt een vervolg:  
Popkoor 2000 heeft toegezegd graag mee te willen werken aan de Proms in 2016.

In mei 2015 trad het orkest buiten de landsgrenzen. Een lid van het orkest wiens partner 
uit België komt, heeft een concert van het orkest geïniteerd in het Belgische Beverst op 
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eerste pinksterdag. De avond daarvoor waren de orkestleden aanwezig bij het concert van 
deze plaatselijke vereniging, die uit ruim honderd leden bestaat en een doedelzakformatie 
heeft. Dit was een spectaculair muziekfeest dat de orkestleden nog lang zal heugen.  
Deze samenwerking heeft geresulteerd in een toezegging van onze Belgische vrienden dat 
zij in november 2016 een bezoek brengen aan Doornenburg en een optreden zullen ver-
zorgen.
 
Tamboerkorps – Slagwerkgroep
Na de oprichting van het tamboerkorps in 1957 heeft dit onderdeel zich  getransformeerd 
tot een imposante slagwerkgroep met nationale allure. En zelfs daarbuiten. De slagwerk-
groep maakt al ruim drie decennia deel uit van de top van de amateurslagwerkmuziek in 
Nederland. De eerste stappen richting de Nederlandse top werden eind jaren 70 gezet 
onder leiding van de uit Gendt afkomstige instructeur Mart Berns. Hij loodste de groep 
naar een groot aantal deelnames aan topconcoursen voor marsen en concerten, met als 
hoogtepunt de twee landstitels in 1993. In Barneveld bij het KNF SDM concours werd dat 
jaar voor de eerste keer de felbegeerde landstitel in de Eredivisie behaald. In een bomvol 
Musis Sacrum in Arnhem werd de slagwerkgroep in december dat jaar landskampioen op 
het KNF podium Topconcours.    
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Om de muzikale kwaliteiten toegankelijk te maken voor een breder publiek, heeft de slag-
werkgroep in 1996 een cd opgenomen met de titel ‘Passion for Percussion’. Deze cd is door 
kenners in de muziekwereld betiteld als een meesterwerk.

Na 25 jaar kondigde Mart Berns in 1997 zijn vertrek aan met de reden: ‘’Ik wil het rustiger 
aan gaan doen.’’ Er volgde een relatief korte periode met Ronnie Rieken. Ook onder zijn 
leiding behaalde de slagwerkgroep diverse successen, waaronder het KNFM Lands- 
kampioenschap Podium. Tijdens de internationale wedstrijden in Münster in Duitsland  
eindigde de groep in een uitgebreid deelnemersveld als tweede.

In 2003 werd men door het plotselinge vertrek van Ronnie Rieken gedwongen te zoeken 
naar een nieuwe muzikaal leider. Henk Mennens was bereid om op interimbasis deze taak 
op zich te nemen. Mede door zijn contacten in de muziekwereld werden er nieuwe deuren 
geopend en dit leidde in 2005 tot een uniek galaoptreden bij het Wereld Muziek Concours, 
het WMC, in Kerkrade. Tijdens dit galaconcert zorgden de Burchtsanghers  voor de vocale 
ondersteuning, o.a. bij de indrukwekkende uitvoering van het Zuid-Afrikaanse volkslied.

Het niveau van de slagwerkgroep bleef ongekend hoog, want ook onder leiding van Henk 
Mennens werd, in 2006 in Winterswijk, de landstitel binnengehaald bij het podiumconcours. 
In 2009 deed de slagwerkgroep er nog een schepje bovenop: de groep vervulde een pro-
minente rol bij de officiële opening van het grootste muziekconcours ter wereld, het WMC. 
Deze opening vond plaats in het voetbalstadion van Roda JC en had meer dan 12.000 
toeschouwers. In 2010 kwam er eind aan het  ‘interim’ muzikaal leiderschap van Henk 
Mennens. In september droeg hij het dirigeerstokje over aan Ria Kornet. De samenwerking 
met Ria was echter van korte duur: in april 2012 gaf zij aan wegens persoonlijke redenen 
te stoppen.

De bekendheid van de slagwerkgroep binnen de Nederlandse slagwerkwereld hielp bij 
de zoektocht naar een opvolger. De muziekcommissie en het bestuur reageerden slag-
vaardig en wisten zwaargewicht Casper Traa te strikken als opvolger. Met zijn energieke  
‘Mennens’-stijl pakte hij zijn taak voortvarend op. Samen met de slagwerkgroep stippelde hij 
een ambitieuze route uit. Deze route, die via het concours in Geleen van afgelopen november 
gaat, moet zorgen voor deelname aan het Wereld Muziek Concours in Kerkrade in 2017.  

Majorettes - Twirlsters
Met de introductie van de majorettes in 1973 kreeg de vereniging een enorme aan-
was van leden en in 1976 werd voor het eerst de grens van honderd leden gepasseerd.  
Dit onderdeel bleef gestaag groeien en medio jaren 80 waren er meer dan vijftig leden.  
De groepen moesten zelfs worden opgesplitst. In 1983 presenteerde de vereniging de  
minirettes als aanvulling op de majorettes. Naast de optredens op straat waren de majorettes 



en minirettes  regelmatig aanwezig op diverse schuttersconcoursen. Met name deelnemen 
aan de Helma Bokaal (Nijmegen) en het Rijnhal Festival  (Arnhem) was erg populair, ook 
wegens de prima resultaten. In 2006 behaalden de majorettes bij de Helma Bokaal zelfs de 
Schitterbeker: de prijs voor aanstormend talent. Helaas bleek het lastig om de opleiding en 
instructies vorm te geven en het  verloop van instructrices was door de jaren heen groot. 
Begin jaren 90 leidde dit tot een terugval in het ledental en in 1992 werd besloten de  
majorettes tijdelijk op te heffen. Alleen de minirettes gingen door. 

 2006: foto van het majorettepeloton ter gelegenheid van het 90 jarig bestaan

Gelukkig waren de majorettes een kweekvijver voor muzikaal talent; een groot aantal heeft 
na de majorettes de stap gemaakt naar het orkest of de slagwerkgroep.  

De ledenaantallen van de majorettes en minirettes, later omgedoopt tot twirlsters, vertoonden 
vanaf  2000 een grillig verloop. Vanaf 2010 werd de groep kleiner en kleiner, ondanks 
allerlei inspanningen. Het gevolg was dat het bestuur met instemming van de leden een 
pijnlijk besluit moest nemen: in 2014 is dit onderdeel opgeheven. Op 25 oktober 2014 vond 
het laatste optreden van de twirlsters plaats.
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Foto:  Jeugdkamp Ermelo 2014. 

Vanuit de Jeugdcommissie 

Een aparte commissie binnen de vereniging is de jeugdcommissie. De jeugdcommissie 
houdt zich niet bezig met muziek maken. En dat klinkt eigenlijk wel raar.

Waarom een jeugdcommissie binnen de vereniging? Wij vinden het belangrijk dat jeugd- 
leden een prettige fase doorlopen. Ze krijgen elke week les, vaak individueel, en oefenen 
thuis op hun instrument. Soms zelfs letterlijk moeilijk vol te houden door alle twijfels die op 
hun pad komen. 

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat kinderen die een instrument leren spelen, beter 
in staat blijken om te luisteren, leesvaardiger worden en een grotere emotionele intelligentie 
ontwikkelen. Wij denken dat ze dit nog meer kunnen ontwikkelen door ook samen met 
andere jeugdleden op te trekken. En dat werkt echt!  Een aantal keren per jaar wordt er iets 
gezamenlijks georganiseerd. Hoogtepunt is het jaarlijkse jeugdkamp. De kinderen genieten 
en we zien ze groeien in sociale omgang. Hoe mooi is dat.

Om dit alles mede te bekostigen hebben we onze jaarlijkse oud-ijzeractie en oliebollenactie. 
Soms nog een extra actie, als dat op ons pad komt. Wij willen de Doornenburgers dan ook 
ontzettend bedanken voor hun bijdrage. Het helpt ons enorm.

Leen van de Sant, Voorzitter jeugdcommissie 
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Stichting Bemmel en Haalderen 
Steunstichting Gendt-Doornenburg • MGZ Doornenburg

Uniformen en 
instrumenten

fonds

Alle inwoners 
van

Doornenburg

Hartelijk dank aan 
onze uniformsponsoren
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Programma jubileumweekend

3 januari  Opening van het jubileumjaar

De opening van het jubileumjaar vindt plaats op zondag 3 januari 2016. Om 10:00 uur 
wordt deze dag gestart met een viering in de kerk, waar wordt stilgestaan bij het jubileum 
van de vereniging en waarbij tevens alle overleden leden van de harmonie worden herdacht. 
Het orkest zorgt voor de muzikale omlijsting tijdens de dienst.

Aansluitend op deze viering wordt de expositie geopend in het achterste gedeelte van de 
kerk. Deze expositie vertelt het verhaal van 100 jaar harmonie St. Caecilia, uitgedrukt in foto’s, 
video’s en geluid. Tevens worden er allerlei unieke memorabilia uit veelal persoonlijke  
collecties tentoongesteld.

Tegelijkertijd met de opening van de expositie vindt er een reünie plaats waarvoor alle 
(oud-)leden van de harmonie – orkestleden, slagwerkers en majoretten – van harte zijn 
uitgenodigd. Onder het genot van een drankje kan er worden bijgepraat en kunnen er  
herinneringen worden opgehaald.

10 januari  Jubileumreceptie met presentatie uniformen

Op 10 januari geeft – opnieuw in de St. Martinus kerk – de harmonie een jubileumreceptie. 
Tijdens deze receptie kan iedereen de vereniging  feliciteren met haar 100-jarig bestaan. 
Bij de receptie worden de jubilarissen gehuldigd en de Kapelaan Walters trofee wordt  
uitgereikt aan een lid dat zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de 
vereniging.

Het hoogtepunt van deze receptie is de presentatie van het nieuwe verenigingsuniform.  
Al sinds 2007 is de harmonie bezig geweest met de voorbereidingen. De laatste twee jaren 
is er samen met modeontwerper Sjaak Hullekes hard gewerkt aan een uniek uniform. 
Tijdens de presentatie van het uniform wordt er stilgestaan bij iedereen die heeft mee- 
geholpen met het financieel mogelijk maken van deze aanschaf.

De jubileumreceptie start om 14:00 uur, tijdens en na afloop van de receptie is er gelegenheid 
om de expositie te bezoeken.



Jubileumprogramma 2016

  Januari
 Zondag 3 januari Jubileummis + opening expositie + reünie
 Zondag 10 januari Jubileumreceptie + presentatie uniform
   Expositie ieder weekend geopend in januari
  vrijdagavond – zaterdagmiddag - zondagmiddag

  Februari
 Zondag 7 februari Carnavalsoptocht

  Maart
 Maandag 28 maart Jeugd Play-in

  April
 April Schoolproject
 

  Juli
 Vrijdag 8 juli Proms (jeugdavond)
 Zaterdag 9 juli Proms (concert)
 Zondag 10 juli Proms (open podium)

  November
 Zondag 6 november Uitwisselingsconcert met orkest Beverst (België) 
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