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Majorettes  25-jarig bestaan 

 Slagwerkgroep 50-jarig bestaan 

 Harmonie  130-jarig bestaan 

 

-------------------------------------------------------------------------- 
 

Jubileum Activiteiten 

 

 24 april   Festival voor jeugdslagwerkgroepen te Bakel. 

16 mei  Jubileum majorettes. (Wereldrecordpoging). 

4  juni (vr.)  MusicalspektakelBakel. 

5 juni (za.)  Slagwerkevenement “Rake Klappen Bakel 2004”. 

18 juli   Pleinconcert en huldiging jubilarissen. 

   Tentoonstelling “50 jaar slagwerkgroep en 25 jaar 
majorettes”(in “Het Muziekhofke”). 

9 oktober  Reünie Slagwerkgroep/Drumband. 

10 december  Concert Slagwerkgroep  

50 jaar 

25 jaar 130 jaar 

200
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Geachte lezer, 
 
 
Deze jubileumbijlage bevat enkele verhalen die bedoeld zijn om het een en ander 
van de Musis Sacrum-geschiedenis te verduidelijken. 
 
Velen onder u zullen vanuit hun eigen herinnering of anderszins, een aantal 
dingen of gebeurtenissen herkennen.  
Voor anderen, en dan bedoelen wij vooral de jongere generatie en/of de iets 
oudere ‘jonge’ generatie die zich in de recent voorbije jaren bij onze vereniging 
aangesloten heeft, is bijna alle historie ‘nieuw’.  
 
Het verhalende is een klein gedeelte uit de historie van Musis Sacrum Bakel, 
waarvan 25 jaren majoretten en 50 jaren drumband / slagwerkgroep extra belicht 
worden. Onze harmonie die dit jaar al 130 jaren ‘aan de weg timmert’, wordt in 
een klein interview met een muzikant die ondertussen alweer bijna 45 jaar actief 
binnen onze vereniging actief is, belicht. 
  
In deze bijlage zijn een aantal ‘bekende’ en minder bekende foto’s bijgevoegd om 
de verhalen beeldend aan te vullen en te versterken. 
 
Om een duidelijk overzicht betreffende de verenigingshistorie te verkrijgen 
bestaat nog steeds de mogelijkheid om het in 1999 verschenen boek ‘Musis 
Sacrum Bakel 125 jaar’ te kopen.  
De prijs van dit geschiedkundig verenigingsoverzicht is € 7,50 en wordt door de 
vereniging in eigen beheer uitgegeven (zolang de voorraad strekt). 
 
Wij wensen u veel lees- en kijkplezier toe. 
 

DeTriangelredactie. 
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1  

25 jaar Majorettes in Bakel 
Het verleden tot nu belicht. 

 
Ergens in 1978 werd door de toenmalige tamboer-maître en bestuurslid Piet van 
Lieshout, het idee geopperd om een majorettenkorps op te richten als onderdeel 
van Musis Sacrum. Het bestuur vond het een prima idee en er werden contacten 
gelegd met de dansmariekes van carnavalsvereniging De Pierewaaiers, en een 
advertentie geplaatst in het parochieblad Rond Onze Toren. 
Al spoedig leverde dat een hele reeks geïnteresseerden op. 
 
Hanny Rovers - van de Wallen, de leidster van de dansmariekes, speelde samen 
met Piet van Lieshout een grote rol bij de oprichting van het majorettenkorps. 
De eerste leden waren een groep leeftijdsgenoten.  
Als instructrice werd Petra van Kraay uit Helmond aangetrokken. Onder een 
strakke regie werd er gerepeteerd o.a. bij Electro van den Heuvel, in de 
brandweergarage en op diverse andere plaatsen. 
De ouders van de prille groep vormden een soort werkgroep die het geheel zou 
begeleiden. Onder andere Mien van de Vossenberg en Riet van den Heuvel 
verzetten samen met niet met name genoemde mensen bergen werk. 
Het bestuur van Musis Sacrum maakte de uniformering mogelijk. Want het hele 
korps werd opnieuw geüniformeerd. 
 
1 september 1978 werd de uiteindelijke oprichtingsdatum van de majoretten. 
 
Na een lange winter repeteren werd op vrijdag 11 mei 1979 het nieuwe 
majorettenkorps aan het publiek gepresenteerd. De fanfare vierde in dat jaar haar 
105-jarig bestaan, en de drumband haar 25-jarig bestaansfeest. 
Tijdens de presentatie regende het en de nieuwe uniformen met zwarte hoge 
hoeden werden kletsnat. 
 
Veel leden vonden het best wel eng, zo op straat lopen met een hoed op je hoofd 
vol met veren, een (te) kort jurkje aan, en eigenlijk wilde iedereen wel op de  
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achterste rij lopen, maar ja dat was alleen voor de allerlangste meiden 
voorbehouden. 

 

 
Je hoopte maar dat er geen bekende mensen langs de weg stonden te kijken. 
Tijdens de presentatie, voerden ze hun eerste show op, door de vorming van de 
letters M en S. (Musis Sacrum). 
De begeleiding was erg strikt. Na een muzikale wandeling of serenade werden de 
prille majorettes met een glaasje fris ergens apart neergezet. 
Ze mochten vooral niet samen met de drumband en harmonie in de kroeg blijven. 
Om te weten waar je als majorettenkorps staat werd besloten om op 14 
september 1980 deel te nemen aan een heus concours, in Kaatsheuvel. 
Het resultaat was erg bemoedigend namelijk een eerste prijs in de derde afdeling. 
Niet slecht voor de eerste keer. 
Sinds 1980 heeft Musis Sacrum een onderling solistenconcours en een 
pleinconcert in de zomer. De eerste uitvoeringen op het pleinconcert vonden nog 
plaats onder de tonen van de fanfare, later werd dit hoofdzakelijk mechanische 
muziek. 
In 1982 stopte Petra van Kraay als instructrice en werd opgevolgd door 
Bernadette Helligers uit Venray. 
Het prille korps ontwikkelde zich snel en had natuurlijk haar ups en downs 
In 1984 vierden ze hun eerste lustrum, met een majoretten- en drumbandfestival 
op de Groene Long. 
Tijdens de talrijke uitwisselingsconcerten van de fanfare verwierf het 
majorettenkorps haar vaste plek met haar optredens. 
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Diverse majorettes volgden een eigen opleiding en behaalden tal van diploma’s. 
Uitstraling daar ontbrak het niet aan, en zo groeide het aantal leerlingen 
razendsnel. 
Tijdens de diverse ouderavonden gaven de leerlingen en volleerde majorettes 
blijk van hun kunnen. 
Op deze wijze werden de eerste solistische optredens gestimuleerd, en later 
werden er zelfs complete solistenwedstrijden compleet met beoordeling 
georganiseerd, alleen voor majoretten. 
Op tal van gebieden werden de majoretten ingeschakeld; bijvoorbeeld als 
serveerster van schnaps tijdens het Tiroler Festijn, tijdens de inzameling van oud 
ijzer, of de oliebollenactie. 
Gerard Huberts volgde de vorige instructrice op en na een poosje werd hij weer 
opgevolgd door Joke Maas. 
In 1989 werd het 10-jarig bestaansfeest gevierd met een majorettenshowfestival  

 
De eerste zwart-witte uniformen werden verruild voor blauwwitte en de hoeden 
verdwenen.  
 

Door de jaren heen werden er tal van concoursen en andere majoretten-
wedstrijden bezocht. 
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Het aantal groepen nam ook toe, de resultaten begonnen toe te nemen en zo 
langzamerhand begonnen de uitnodigingen voor de nationale kampioens-
wedstrijden in de bus te vallen. 
In het begin met matige resultaten, maar langzaam maar zeker werd het beter. 
In 1994 werd de complete vereniging opnieuw geüniformeerd. 
De outfit van de majoretten veranderde vele malen. Zo verscheen men om 
praktische redenen op straat in een trainingspak . 

 
Inmiddels was Ingrid Verblakt aangetreden als instructrice en die had kwaliteiten 
die tot ver in de omtrek bekend waren. De prestaties van de majorettes zaten dan 
ook behoorlijk in de lift. 
Helaas had ze het te druk en werd ze in 1997 opgevolgd door Lisette van Rooij 
uit Meijel die voor haar voorgangster niet onderdeed. 
  
Toen ze voor het eerst kwam kijken moesten we heel erg wennen. Zo’n klein 
“meisje” wordt dat onze instructrice?? Maar al snel bleek dat dat kleine “meisje” 
ontzettend creatief en spontaan was en dat nog steeds is. Dat blijkt wel uit de 
successen die we onderleiding van haar hebben behaald. 
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De eerste show die Lisette met ons gemaakt heeft was onze circusshow, een 
ontzettend goeie en mooie show. 
Onze sporthal werd elke week weer 
omgetoverd tot circuspiste, waarin 
clowns en acrobaten hun kunsten 
vertoonde en paarden schrik 
hadden van beren. Hoe krijg je het 
toch verzonnen hebben we vaak 
gedacht. Voor ons was het allemaal 
nieuw; een show met attributen.Het 
was een spektakel om te zien. En 
dat vond de jury ook, want bij één 
van de eerste wedstrijden met deze 
show zijn we gepromoveerd van de 
derde divisie sectie B naar tweede divisie sectie B. Dat deze show goed in elkaar 
zat is ook beloond met een Brabants Kampioenschap en ook later in het jaar een 
Nederlands Kampioenschap. Dat was voor het eerst in de Bakelse 
majorettegeschiedenis. Na 1,5 jaar met deze show wedstrijden te hebben gedaan 
werd het weer tijd voor iets nieuws. 
 
Voor onze tweede show hebben we een uitstapje gemaakt naar Egypte. Dat werd 
het nieuwe thema van de show. De show was een “toneelstuk” om te zien, met 

prachtige muziek uit de film 
“Prince of Egypt”. Dit keer 
werden we omgetoverd tot 
slavinnen en slavendrijvers en 
dansende marktbezoekers. Dit 
was een show waar ontzettend 
veel attributen voor gebruikt 
zijn zoals kruiken, zwepen, 
strobalen, jukken en een grote 
piramide. We hebben met 
deze show ook weer aan heel 

wat wedstrijden meegedaan. We hebben met deze show zelfs een uitstapje 
gemaakt naar het buitenland. Dit keer waren het pittigere wedstrijden omdat we 
naar de tweede divisie waren gepromoveerd. Deze divisie was voor ons op dat 
moment net iets te hoog voor ons, omdat er van de B-groep majorettes bij waren 
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gekomen en van de oude groep een aantal majorettes ons hadden verlaten. Ook 
onze toenmalige miss majorette Loes Verberkt had ons verlaten.  
Er kwam dus een plaatje vrij in onze show die moest worden opgevuld en we 
konden eigenlijk niemand anders vinden dan onze eigen instructrice Lisette. 
Vanaf toen is zij meegaan doen met onze shows als miss majorette en 
instructrice. Je zag dat op de wedstrijden eigenlijk ook wel dat we er moeite mee 
hadden. Het was een ontzettend mooie show maar door het nadenken kwam 
deze bij het publiek en de jury niet helemaal goed over. Met deze show hebben 
we helaas geen Brabants kampioenschap behaald maar we hebben het wel 
gered op de Nederlandse Kampioenschappen. Weer een nieuw succes door 
Lisette. We hebben met deze show zelfs een uitstapje gemaakt naar het 
buitenland. We hebben mee gedaan aan een wedstrijd in Krefeld in Duitsland, dat 
was voor ons én de Duitsers een hele beleving. De mensen die daar kwamen 
kijken hadden nog nooit een show gezien zoals wij die uitvoerden en wat die 
Duitse majorettes als dans deden was uit de tijd dat de majorettes in Bakel 
ontstonden. 
  
Na onze Egypte-show vonden we het weer tijd voor een nieuwe show, het thema 
van deze show werd “Jaren 70”. Dit werd een hele vrolijke show met weer heel 
originele attributen. Deze keer is er gekozen voor microfoons, saxofoons, stoelen, 
hoedjes en tamboerijnen. Op de vrolijke klanken van de Blues Brothers, Joe 
Jackson en Stars on 45 werden met deze show ook weer successen behaald.  
Op de tweede wedstrijd met deze show werd in Bakel weer promotie behaald: 

deze keer van 
de tweede naar 
de eerste 
divisie. 
Erg pittig voor 
ons, maar 
Lisette heeft 
gezegd dat het 
ons wel gaat 
lukken. Met 
deze show 
hebben we twee 
jaar lang 
wedstrijden 
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gedaan, waar we veel ‘last’ van concurrentie hadden.  
Onze successen werden gedeeld met een groep uit Zijtaart. Zij zijn onze grootste 
concurrenten geworden. Op de Brabantse Kampioenschappen was de eer aan 
ons om te winnen en helaas ging de overwinning op de Nederlandse 
Kampioenschappen nipt aan onze neus voorbij.  
Inmiddels zitten we alweer in het jubileumjaar van de majorettes en is er veel 
gebeurd in die afgelopen 25 jaar.  
Maar het is nog lang niet afgelopen: ook dit jaar hebben we het al weer druk. Zo 
hebben we op 16 mei j.l. een wereldrecord majorette show neergezet en op 4 juni 
samen met de harmonie een prachtige musicalavond verzorgd. We zijn ook weer 
flink aan het trainen voor onze nieuwe show, dat is ook hard nodig nu we in de 
eerste divisie zitten. Dit keer is er gekozen voor het thema “Dans”. In deze show 
komen verschillende dansvormen zoals Salsa, Jive, Hip Hop, Tango en Aerobics 
aan de orde. Het belooft ook weer een spektakel te worden en ook te hopen met 
veel succes.  
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2 
50 jaar Drumband / Slagwerkgroep 

Het ontstaan en andere wetenswaardigheden. 
 

Om de oorsprong van de drumband, later slagwerkgroep van Musis Sacrum te 
vinden, moeten we terug in een ver verleden. 
Het slagwerk is een onmisbare factor bij elke fanfare en harmonie. 

Daarom maakt al sinds 
de oprichting van 
Musis Sacrum op 12 
mei 1874, het slagwerk 
deel uit van de 
vereniging. 
In het begin speelde 
de fanfare op geleende 
instrumenten die door 
de eerste dirigent 
Johannis Goossens 
werden meegebracht 
van verenigingen uit de 
omgeving waar hij ook 
dirigent was. 

Maar op 30 augustus 1874 kocht Goossens bij de nog steeds bestaande 
instrumentenfabriek Mahillon in Brussel de eerste instrumenten waaronder ook 
het slagwerk. 
Een grote koperen trom gebonden in touwen voor 90 franc en een paar cimbalen 
of bekkens van 36 centimeter doorsnede voor 110 franc, toen een groot bedrag. 
Samen met de gekochte blaasinstrumenten arriveerden de slagwerkinstrumenten 
met de trein in Deurne, waar ze met de huifkar werden opgehaald. 
Musis Sacrum telde toen 12 leden. 
Naarmate het ledental groeide, nam ook het aantal instrumenten toe en op een 
gegeven moment verscheen er een kleine trom op het toneel. 
Wie de eerste slagwerkers waren is onbekend. 
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Men was als slagwerkers niet altijd nodig omdat het prille blaasorkest in het begin 
het koor waaruit ze waren ontstaan muzikaal begeleidde. 
Vroeger was er bij het slagwerk van de fanfare een opmerkelijke persoon  
Die we tegenwoordig niet meer kennen namelijk de trommendrager. 
Iemand droeg de grote trom op zijn rug en de tromslager liep erachter. 
De trommendrager werd zelfs betaald voor al zijn gesjouw.  
Vanaf 1899 zijn zowat alle namen bekend van de slagwerkers van Musis Sacrum. 
Van het slagwerk van Musis Sacrum zijn enkele anekdotes bekend uit het begin 
van de vorige eeuw. 
Tijdens een muzikale wandeling in 1904, viel de trommendrager tijdens het 
marcheren met zijn trom op de rug, op de grond . 
De tamboer die achter hem liep ging mee in de val, en sloeg gewoon door. 
Rond 1910 had Bakel een bijzondere burgemeester; namelijk P.L. Nooijen. 
Tijdens elke repetitie was hij aanwezig en hij bemoeide zich met zo ongeveer 
alles wat om een mening vroeg. 
Zo was de fanfare aan het repeteren voor een concours, en ontstond er  een hele 
discussie over het feit dat er op de partituur van de grote tromslager ergens een 

noot stond geschreven, 
terwijl dit op de 
directiepartij niet stond 
vermeld. 
De burgemeester vond 
zich belangrijker dan de 
dirigent en beval dat de 
noot niet gespeeld mocht 
worden. Dat waren nog 
eens tijden. 
Tot het begin van de 
dertigerjaren bleef de 
samenstelling van het 
slagwerk hetzelfde, dus 
een kleine tamboer, een 
trommendrager voor de 
grote trom, een grote 

tromslager en een bekkenslager waarbij het ook vaak voorkwam dat de bekkens 
op de grote trom werden geschroefd, zoals je tegenwoordig tijdens carnaval nog 
wel eens ziet. 
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Een van de kleine tamboers was Marinus Beniers. 
Hij was tijdens de mobilisatieperiode tijdens de 
eerste wereldoorlog in militaire dienst geweest, en 
had gespeeld bij een militair orkest en keerde na 
zijn diensttijd naar Bakel terug als een bekwaam 
tamboer. 
Begin dertigerjaren kwam er bij hem een leerling 
op les en zijn naam was Toon Martens, een 
tamboer met bijzonder veel talent. 
Jarenlang vormden Marinus en Toon een vast 
slagwerkduo bij Musis Sacrum. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog lagen de activiteiten van Musis Sacrum 
noodgedwongen stil, maar al heel snel na de bevrijding in 1944 klonk er weer 
muziek door de straten van Bakel. 
De kwaliteiten van Toon Martens als slagwerker waren tot in de verre omtrek 
bekend. Ze bleken voor velen een bron van inspiratie te vormen en daarom 
begonnen er enkele mensen les bij hem te nemen o.a. de jonge Piet van de Ven. 

 
In 1948 tijdens de priesterwijding van Noud van de Eikhof speelde Piet voor de 
eerste keer met zijn trom op straat. 
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Spoedig volgden er meer, o.a. Martien van der Horst, Marinus Manders, Toon 
Aldenzee, en anderen. 
Tot 1954 was men met ongeveer vier slagwerkers op de kleine trom. 
Men speelde tussen de marsen van de fanfare, enkele eenvoudige tamboer-
marsen. Op deze wijze ontstond de afwisseling tussen tamboermarsen en 
blaasmuziek. Zo kreeg de fanfare ook meer rust tijdens een muzikale wandeling . 
Ook tijdens concerten vroeg het slagwerk om uitbreiding van bijvoorbeeld een 
paukenist. 
Het begrip drumband was voor de Tweede Wereldoorlog hier vrijwel onbekend, 
en werd door de Britten bij ons geïntroduceerd. 
In 1954 bestond Musis Sacrum 80 jaar. 
In de loop van dat jaar werd er door de leden, in de tuin van het toenmalige 
zustersklooster een muziektuin gebouwd, compleet met een kiosk, vijver, 
wandelpaden en door de gemeente aangeplant als een wandelpark. 
Ze noemden dat, Het Muziekhofke. 
Tijdens de officiële opening, speelden er tal van fanfares en harmonieën uit de 
verre omtrek op de nieuwe kiosk, en het slotconcert werd verzorgd door de 
Koninklijke Harmonie Deurne, die toen al een eigen drumband had. 
Dat voorbeeld kreeg in Bakel al snel navolging, Toon Martens nam samen met 
Marinus Manders het initiatief, om ook in Bakel een eigen drumband op te richten. 
De eerste leden melden zich al spoedig aan, en Toon Martens werd de eerste 
instructeur. 
Omdat er nu twee musicerende groepen bij elkaar liepen op de straat was het 
noodzakelijk om een tamboer-maître aan te stellen, die de leiding kreeg op straat. 
Dat dit Toon Martens werd was geen verrassing. 
Tijdens de eerste muzikale wandeling liep Toon trots voorop met een bezemsteel 
in zijn hand . 
Bestuurslid Wim van de Lievenoogen vond dit maar niks en het bestuur kocht een 
splinternieuwe tamboer-maîtrestok. 
Repeteren deed men bij de familie Martens en Manders thuis. 
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog was er in Nederland aan alles gebrek, 
vooral aan geld, dus was men niet in staat om voor de leden van de  kersverse 
drumband nieuwe trommen te kopen. 
Met wat oude opgelapte exemplaren ging men aan de slag, soms zelfs met 
zelfgebouwde trommen. 
Het leren trommelen was verre van eenvoudig, en dat is het nog steeds. 
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Vooral als je het moet leren met een paar oude stoelpoten omdat er geen geld 
was voor goede stokken. 
Ze sloegen op alles wat je maar kon bedenken, bijvoorbeeld op stoelen, tafels, 
naaimachinekisten en op hardhouten plankjes. 
Het bestuur kocht op een gegeven moment toch enkele trommen, maar voor een 
grote trom was helaas geen geld. 
De eerste leden van de drumband waren onder andere Toon Martens, Martien 
van  der Horst, Tinus van Gerwen, Toon Aldenzee, Ferd van Bardoel, Jan van 
Boekel, Marinus Manders , Piet van de Ven,  Gerrit Joosten  en vele anderen.  
Het leren trommelen en daarbij ook nog eens in de maat marcheren bleek 
helemaal een karwei. 
Op den hofpad werd er veel geoefend. 
Enkele leden gingen samen marcheren: door de Kortestraat, de Schoolstraat en 
door de Nieuwe Uitleg weer terug 
Het gebrekkige instrumentarium was een ware ramp en voor het zogenaamde 
zware werk, dus overslagtrom en pauken, was geen geld, daarom werd er in 
1956 een zogeheten paukenactie gevoerd en tijdens de kermis van dat jaar 
verschenen die trommen voor het eerst op straat, bespeelt door Wim van Lierop 
en Tjeu Vermulst. De paukentrom heet tegenwoordig, tenortrom. 
Nu ontbrak alleen de grote of overslagtrom nog aan het instrumentarium. 
Daarom werd er op het buffet van Café Vermulst een klein busje geplaatst met 
daarbij de vraag om een kleine bijdrage voor de grote trom, en na heel lang 
sparen kwam hij er. 
Jan van Boekel werd de eerste grotetromspeler. 
De instrumenten van toen zijn niet te vergelijken met die van vandaag. 
De vellen waren van kalfsvel en mochten tijdens de muzikale wandelingen niet 
nat worden anders werden ze week, en sloeg je er doorheen. 
De snaren bestonden uit opgerold en gedroogde darmen, de zogenoemde darm-
snaren die tijdens het spelen een typisch geluid voortbrachten. 
Het  monteren van zo’n kalfsvel op een trom was een heel karwei. 
Je moest het vel eerst weken om het soepel te maken, daarna werd het met een 
stok op een hoepel gerold waarbij de randen zorgvuldig om de rand van de 
hoepel werden gebogen . 
Als het vel dan weer droog werd zat het vast om de hoepel. 
Het gilde heeft tegenwoordig nog steeds kalfsvellen op haar gildetrommen. 
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De trom werd gespannen met speciale schroeven die zowel het ondervel als het 
bovenvel aan spanden. Later kwamen er trommen waarbij het ondervel en het 
bovenvel apart te spannen waren wat de klank een stuk verbeterde. 
Je droeg de trom op straat met een riem om je rechterschouder. Het geheel werd 
met een speciale haak aan elkaar bevestigd. 
De riem was wit van kleur en moest regelmatig met een speciale witte 
schoenpoets worden gepoetst. 
Tijdens het marcheren viel de trom op een speciale schuine manier, zodat deze 
gemakkelijk bespeelbaar was, en aan de onderste spanring zat een beugel die 
ervoor zorgde dat de trom in dezelfde schuine positie bleef hangen. 
Tijdens het lopen ontstond er wrijving tussen het instrument en je kleren die op 
die plek dan ook snel sleten. Hiervoor waren er speciale leren beschermflappen 
te koop. 
Tegenwoordig heeft zowat elke slagwerkgroep een beugel of harnas waaraan de 
trom op beide schouders rust en helemaal horizontaal hangt.  
Rond 1957 werd de drumband uitgebreid met vier klaroenblazers. 
Een klaroen is een trompet zonder ventielen waarop alleen natuurtonen te blazen 
zijn. Hiervoor werden zelfs speciale marsen geschreven zoals de manoeuvremars 
en de herautenmars. 
Vanwege zijn kwaliteiten kreeg Toon Martens eind jaren vijftig het verzoek om in 
Milheeze en in De Rips instructeur te worden van de pas opgerichte drumband 
Hij bleef nog enkele jaren in Bakel maar koos tenslotte toch voor De Rips. 
1n 1959 ontstond er een conflict bij de drumband en enkele leden stapten op. 
Marinus Manders werd de nieuwe instructeur en tevens de tamboer-maître. 
De opkomst tijdens de repetities was slecht en het bestuur maande haar leden tot 
beter gedrag, want het 85-jarig bestaansfeest van Musis Sacrum was in aantocht. 
Een lang gekoesterde wens ging in vervulling; uniformering. 
Weliswaar geen nieuwe uniformen, maar tweedehands overgenomen van de 
Harmonie uit Deurne. 
Marinus Manders was slechts korte tijd de instructeur van de drumband, het 
verschil tussen hem en zijn voorganger Toon Martens bleek te groot. 
Hij werd opgevolgd door Toon van Hoof uit Helmond. 
Die had een vreemde manier om zijn kennis aan de tamboers over te brengen, hij 
floot de tamboermarsen namelijk voor. 
In 1961 rommelde het nog steeds wat bij de drumband en escaleerde het weer, 
met als gevolg dat er weer diverse leden stopten. 
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De dirigent van de fanfare was al die ruzie, een doorn in het oog en hij beloofde 
aan het bestuur, dat hij het aantal tamboers weer op peil zou brengen, desnoods 
uit een ander dorp. 
En hij voegde de daad bij het woord want toen in Bakel de nieuwe pastoor, van 
de Wassenberg, werd ingehuldigd, liep de drumband uit Stiphout voor de Bakelse 
fanfare, zelfs in Bakelse uniformen. 
De fanfare groeide enorm in kwaliteit onder dirigent van de Laar en behaalde in 
1961 de felbegeerde landstitel, in de Stadsgehoorzaal in Leiden. 
Bij de drumband was het nog lang niet zover, en het bestuur besloot om in te 
grijpen. Ze vonden het tijd worden voor een nieuwe instructeur, en een nieuwe 
tamboer-maître. De instructeur werd Friedie Coolen uit Stiphout, en de tamboer-
maître werd Piet van Lieshout uit Bakel. 
Tevens werd het voor dames mogelijk om lid van Musis Sacrum te worden. 
Vooral bij de drumband was dit goed merkbaar.  

De eerste vrouwelijke leden van de 
drumband waren onder andere Els 
van Driel, Wilma Verberkt, Tonny en 
Antoinette Vermulst, Mien van der 
Ven, Hetty Linders, Jo Verhoeven en 
vele andere. Wilma van Boekel werd 
de eerste vrouwelijke tamboer-
maître, en ze liep vóór Piet van 
Lieshout. 
Toen kwam er eindelijk de rust bij de 
drumband die nodig is om muzikaal 
iets te presteren . 
Na een gedegen voorbereiding ging 
de drumband in 1968 onder leiding 
van Friedie Coolen op concours.  
Er werd flink gerepeteerd op het 
lopende werk, en vooral op het 
moment waarop je na de uitvoering 
allemaal op hetzelfde moment moest 
stilstaan. 
Op de bewuste dag viel de regen 

werkelijk met bakken uit de hemel, en werd de wedstrijd verplaatst naar de grote 
tent die op het concoursterrein stond. 
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Alle werken werden stilstaand uitgevoerd, en de drumband behaalde een eerste 
prijs in de laagste divisie. 
In vroeger tijd waren de concoursen voor 
drumbands totaal anders van opzet dan 
vandaag de dag het geval is. Men speelde een 
stilstaand werk en een lopend werk, en werkelijk 
alles werd beoordeeld, zoals het stilstaan tijdens 
de uitvoering, het in de rij en in de maat lopen. 
Het niveau is moeilijk vergelijkbaar met 
vandaag. 
Tijdens de jaren dat Friedie Coolen instructeur 
van de drumband was heeft hij via een hele berg 
wedstrijden en concoursen de drumband van de 
laagste, naar de hoogste divisie gebracht, 
representatief voor het niveau van toen. 
Van podiumwedstrijden of concertwerken van 
slagwerkgroepen had men nog nooit gehoord. 
De repetitieruimtes die in de loop der jaren in 
gebruik waren bestrijken zowat heel Bakel. Van 
zaal Vermulst tot de Lion d’Or bar in De Gouden 
Leeuw. En van de peuterspeelzaal tot de 
speelplaats van de beide lagere scholen, overal 
werd er gerepeteerd. 
Omdat er op concoursen goede resultaten 
werden behaald, werd de drumband uitgenodigd om deel te nemen aan de 
Brabantse kampioenswedstrijden . 
In 1974 en 1976 werd de titel in de wacht gesleept. In 1979 deed men een derde 
poging, maar kwam helaas een puntje tekort. 
In die tijd gingen er veel drumbandleden op het Bondssolistenconcours in De 
Reek. 
Als men op concours ging was het raadzaam om enkele weken voor het concours 
al eens een optreden met een beoordeling te ondergaan. Zo ging de drumband 
wel eens op festival in België waar de optredens door een jury werden 
beoordeeld. Daar waren nog eens prijzen te winnen . 
Onvoorstelbare grote bekers en fantasiebokalen, in de vorm van Europacups die 
als je ze won niet eens in je auto pasten. 



 

 

 

21 

In de jaren 80 stopte Piet van Lieshout als tamboer-maître en na een poosje nam 
Loek Kouwenhoven deze taak over. 
Tijdens het dertigjarige bestaansfeest in 1984, organiseerde de drumband een 
tamboerconcert waar enkele zusterverenigingen optraden . 
Hier waren de eerste ontwikkelingen al te horen van wat later de slagwerkmuziek 
tot boeiende luistermuziek zou maken. De ontwikkelingen op dat gebied gingen 
erg snel . 

I
n 1988 nam Friedie Coolen afscheid als instructeur van de drumband en vanwege 
zijn enorme verdienste op het slagwerkgebied werd hij dan ook zeer terecht 
benoemd tot ere-instructeur. 
 

Zijn opvolger werd Harrie Klaus. 
Die begon geleidelijk aan het repertoire te wijzigen en een 
wereld van slagwerk-muziek ging open voor de leden van de 
drumband. 
Hij verzorgde ook de opleiding van de leerlingen. 
Het eerste concoursresultaat was al meteen aanleiding om deel 
te nemen aan de Brabants kampioenswedstrijden in Den Bosch, 
echter zonder resultaat. 
De waardering voor slagwerkmuziek die overging naar een totaal 
andere stijl dan voorheen, bleef ver onder de maat. 
 

Juryleden wisten nog geen raad met deze vorm van muziek, en ook de 
muzikanten moesten natuurlijk nog wel het een en ander leren. 
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Zo leerden ze dat concertwerken voor slagwerk niet geschikt waren om buiten in 
de openlucht uit te voeren, vaak moeilijk hoorbaar, wegwaaiende bladmuziek, 
onvallende lessenaars, enzovoorts. Maar langzaam aan groeide zeker het niveau. 
Ook de slagwerkwereld om ons heen veranderde in een snel tempo, en het ooit 
behaalde eredivisieniveau bleek in de nieuwe vorm van slagwerk niet realistisch 
meer, dus was enkele divisies lager inschrijven een beter idee, en zo was er ook 
weer een doel voor ogen om naar een hoger niveau te streven. 
De drumband begon zich op de ingeslagen weg steeds beter thuis te voelen. 
Zo verzorgde ze een slagwerkconcert  tijdens de muziekfeesten in Vorstenbosch, 
waarbij ze een enorm rumoerige tent in no time omvormden tot een zeer 
aandachtig publiek en geloof me, dat maakte indruk. 
Elke kans om de nieuwe vorm van slagwerkmuziek onder de aandacht te brengen 
werd benut. In 1991 organiseerde de drumband haar eerste slagwerkdag, met als 
afsluiting, een schitterend optreden van de slagwerkgroep Da Capo, onder leiding 
van Henk Mennens uit Kerkrade, een vakman van de bovenste plank en 
inmiddels een bekend componist. 
Op concoursen werd het meerstemmige slagwerk steeds beter ontvangen en 
veroverde langzaam haar eigen plek. 
In 1994 nam de drumband voor het eerst deel aan een concours op een podium; 
de zogenaamde podiumwedstrijden in Vorstenbosch. 
Hier hoefde men niet te marcheren maar speelde louter concertwerken. 
Ze begonnen met een inspeelwerk naar keuze en dan volgden nog een verplicht 
werk en een keuze werk. 
De uitslag viel eigenlijk een beetje tegen, want de verwachtingen waren hoog 
geweest, en het vele werk bleek ‘voor niets’ te zijn geweest. Totdat bleek dat we 
met ons concoursresultaat, tijdens de podiumwedstrijden als een van de hoogste 
van heel Nederland hadden gescoord, en werden we uitgenodigd om deel te 
nemen aan de Nederlandse Kampioenswedstrijden in Amsterdam. 
Weken van repeteren en bijschaven, stress en uiteindelijk de bus in op weg naar 
de hoofdstad: de verwachtingen waren hoog. 
De wedstrijden vonden plaats in de sporthal Zuid, een immens complex met veel 
sporthallen. We hadden geen tegenstander, en hoefden eigenlijk alleen maar het 
aantal punten te halen wat als minimum was gesteld. 
Het ontbrak niet alleen aan een tegenstander, want bij aankomst bleek er ook 
geen publieke belangstelling te zijn. Nou ja de eigen aanhang uit Bakel, een man 
of acht. 
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Het leek een beetje op een veredelde repetitie op een andere plaats, maar het 
resultaat was het enige wat telt.  

Bakel werd Nederlands Kampioen en het was feest. 
 
Een klein jaar later zouden we dat tijdens de SMN 
kampioenswedstrijden nog eens dunnetjes overdoen. 
Tijdens een prachtige concertwedstrijd in het theater 
van het oude Autotron in Drunen behaalden we voor 
de tweede keer de kampioenstitel. 
De tegenstander waar we al geruime tijd een groot 
angstgevoel voor hadden, bleek met een groot 
verschil aan punten verslagen  

 
In de periode dat Harrie Klaus de instructeur van de 
slagwerkgroep was beleefde ze vele onvergetelijke 
momenten, en namen deel aan tal van druk tot zeer druk 
bezochte evenementen, zoals diverse optredens in bomvolle 
Belgische sporthallen met prachtige concerten, of de 
deelname aan de slotmanifestatie in een uitverkocht Frits 
Philipsmuziekcentrum in Eindhoven waar ze werden 
uitgenodigd om tijdens het Tromp muziekconcours, wat dat jaar in het teken stond 
van het slagwerk, een eigen concert te geven in de VSB-zaal en later een deel 
van de slotmanifestatie te verzorgen. Zoiets vergeet je nooit meer. 

 
In 1998 werd op het concours een promotie naar de 
eerste divisie behaald, en wederom werden we 
uitgenodigd voor de Nederlandse 
Kampioenswedstrijden, in Nederweert. Dit keer met 
een wel heel speciaal tintje. 
Harrie Klaus was ook instructeur in Lierop en dat 
korps bleek tijdens deze wedstrijden onze 
tegenstander te zijn. 
Zelden een korps gezien met zo’n fijne manier van 
samenwerken, want we gingen op tal van locaties 
samen repeteren. 
We hadden allebei de wetenschap dat er maar een 
kon winnen, en ieders zwakke punten werden op die 
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manier al snel duidelijk. Harrie stond natuurlijk voor een enorm dilemma, maar 
uiteindelijk bleken wij toch de beste kaarten te hebben; wij wonnen onze derde 
nationale titel met slechts een punt verschil.  
Lierop toonde zich een waardige verliezer, wat op de drumband van Bakel zoveel 
indruk maakte dat we besloten om ze een slagwerkstuk aan te bieden. 
 
Het aantal leerlingen groeide behoorlijk snel.  
In 1999 had Musis Sacrum een eigen jeugdslagwerkgroep die onder leiding stond 
van John Klaus, Harrie’s zoon. 
Bij de drumband, die zich inmiddels slagwerkgroep was gaan noemen, waren 
veel leden met een goed ontwikkeld slagwerkvermogen. 
Dit kwam op de vele solistenconcoursen goed tot uiting. 
Omdat de mogelijkheden om zich nog verder te ontwikkelen binnen handbereik 
lagen, besloten velen om een opleiding tot instructeur te gaan volgen. 
Het gevolg was dat men zo voor de slagwerkgroep verloren raakte omdat men als 
instructeur aan de slag ging. 
Het niveau van de slagwerkgroep daalde dan ook na het vertrek van enkele 
goede solisten. Daarom besloten we ons concoursniveau een divisie naar 
beneden bij te stellen en gingen verder in de tweede divisie. 
Omdat het voortaan mogelijk was om op elke plaats in Nederland op concours te 
gaan, besloten we  om deel te nemen aan  de wedstrijden in het Noord-Hollandse 
plaatsje De Kwakel, letterlijk net onder de rook van Schiphol . 
Wat we hier meemaakten valt eigenlijk met geen pen te beschrijven. 
De sporthal waar de wedstrijden plaatsvonden, bleek na vele rondjes om het dorp 
rijden, niet bereikbaar voor een bus met aanhanger. 



 

 

 

25 

Dus goede raad was duur, en daarom besloten we dat we de aanhanger vol met 
instrumenten los zouden koppelen van de bus en met mankracht dwars over het 
sportpark naar de sporthal zouden duwen, een erg komisch gezicht trouwens. 
Bij aankomst, bleek de beloofde inspeelruimte bezet, de instrumenten konden 
alleen in de garderobe worden gestald en de pauken bleken niet door de deur 
naar binnen te kunnen, en moesten door een nooduitgang de zaal in . 
Inspelen was er niet bij, dus onvoorbereid de zaal in, veel haastwerk, veel stress. 
De uitvoering bleef beneden peil, we behaalden net een eerste prijs. 
 

Tot onze verbazing ontvingen we toch een uitnodiging voor 
de Nederlandse Kampioenswedstrijden in Nederweert, op 
voor ons bekend terrein. 
De voorbereidingen waren goed, de uitvoering was dat 
ook, maar het behaalde aantal punten was erg pover. 
We hadden er echter niet op gerekend dat onze 
tegenstander die na ons de uitslag kreeg, nog minder 
punten had dan Bakel. Dus met een verschil van enkele 
punten achter de komma behaalden we onze vierde 
landstitel. 
 
Inmiddels had Harrie te kennen gegeven dat hij als 
instructeur wenste te stoppen in Bakel. 
Men ging op zoek naar een waardige opvolger en die werd 
gevonden in de persoon van John Klaus. Harrie’s zoon, 

wat kun je nog meer wensen. 
 
Harrie kreeg een onvergetelijk afscheid van zijn slagwerkgroep. 
 
Onder leiding van John sloeg de slagwerkgroep 
weer een nieuwe weg in, hopelijk op weg naar nog 
meer succes. 
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3 
“DE MUZIKANT VAN TOEN, VAN NU EN VAN STRAKS, 

MOET ALTIJD ZIN HEBBEN IN MUZIEK MAKEN” 
 
“De muzikant van toen, van nu en van straks, moet altijd zin hebben in muziek 
maken,” zegt Frans van de Mortel (66) uit Bakel.  
Hij kwam op zijn elfde jaar bij fanfare Musis Sacrum. Hij bespeelde de cornet.  
De redactie van DeTriangel vroeg of hij bereid was uit zijn verenigingsgeheugen 
te putten zodat De Triangel een kleine persoonlijke geschiedenis van een 
Bakelse muzikant aan haar lezers kan aanbieden.  
Frans van de Mortel was bereid: 
 
“Ik begon met m’n negende jaar met muziek maken, op de cornet. Er was in die 
tijd niet veel keus in verenigingen en muziek vond ik het leukste,” vertelt Frans.  
Misschien blies baby Frans al majeur-loopjes op zijn lege fiepfles; mogelijk 
maakte peuter Frans ritmische oefeningen met behulp van zijn paplepel en 
wellicht schreef kleuter Frans zijn eerste muzikale arrangementen in het natte 
zand van de zandbak; misschien misschien; de volwássen Frans kan zich dát niet 
meer herinneren. 
 
Wat de trouwe muzikant nog wél weet is, dat hij Jan Joosten les kreeg uit het 
‘groene boekje’. “Als je het groene boekje helemaal kon spelen, dan mocht je 
erbij, de noten heetten do-re-mi-fa-sol-la-si-do, in plaats van c-d-e-f-g-a-b-c.” 
 
De fanfare telde toen ongeveer vijfendertig man. Waren daar ook vrouwelijke 
leden onder? “Nog niet één,” zegt Frans.  
De vrouwen die in de loop van Frans zijn jaren bij de fanfare uit de laagte en uit 
de hoogte bliezen, kan Frans bijna op één hand tellen. 
 
“Martien van de Laar was onze dirigent. Hij was streng, maar voor die tijd goed, 
hij hield alleen teveel van ‘op concours gaan’. ” 
Van de Laar liet zijn orkest rustig het hele jaar repeteren op twee concours-
stukken, om dan, vlak voor de uitvoering, doodgemoedereerd de muziek onder de 
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muzikantenneus uit te halen om die vervolgens aan een gastspeler te geven die 
het, zijns inziens, beter kon uitvoeren dan de Bakelse muzikant. “Dan had je daar 
een jaar op gerepeteerd om vervolgens langs de kant te zitten”, aldus Frans, die 
aan de concourstijden niet de mooiste fanfareherinneringen heeft overgehouden.  
Er werden wel ooit tien gastspelers ingezet om betere concoursresultaten te 
behalen. 
 
Frans duidt op de verschillende persoonlijkheden van de dirigenten.  
Marc van Kessel, onze huidige dirigent, vindt hij, bijvoorbeeld, een geheel ander 
type dirigent dan Van de Laar. 
 
Op de woensdagavonden werd er gerepeteerd in café Vermulst.  
Er werden ouvertures en marsen gespeeld en onze jonge cornettist vond dat 
“Best wel leuke nummers”.   
Frans denkt dat de concertcommissie alleen bestond uit de dirigent. 
 
Willem Raaijmakers uit Brouwhuis was lid van Musis Sacrum; Brouwhuis 
behoorde toen nog tot de gemeente Bakel. 
 
Frans, vond je het leuk bij de fanfare? 
“Ja, heel leuk, anders was ik er niet zolang bij gebleven, en muziek maken is mijn 
hobby.” 
 
De fanfare van toen ging ook op concoursen, hield concerten, bracht serenades 
bij priesterwijdingen en trouwpartijen en maakte muzikale wandelingen tijdens de 
dorpsfeesten. 
Niet alleen in eigen dorp, maar ook in de omliggende plaatsen liet Musis Sacrum 
uit Bakel van zich horen. 
Bij de leden groeide de behoefte om gelijkgekleed naar buiten te treden.  
En het zwarte uniform deed zijn intrede bij Musis Sacrum. De individuele kledij 
moest wijken voor de outfit –unisono-. Frans weet nog dat zíjn uniform páste. 
 
“Mijn eerste serenade gaf ik in De Mortel, het was een beetje vreemd, maar best 
wel leuk, daar werd toen ook de eerste foto gemaakt.” 
 
De cornetgeluiden van Frans veranderden in bugeltonen en die moesten enkele 
jaren geleden plaatsmaken voor de luchtstromen die Frans middels zijn bas tot 
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mooie klanken maakt met een gelijkblijvend aantal periodieke trillingen (mooie 
tonen dus). 
 
“De overgang in 1997 van fanfare naar harmonie is allemaal goed verlopen,” vindt 
onze muzikant, “De mogelijkheden in een harmonie zijn veel groter en daarom 
denk ik dat een harmonie meer toekomst heeft dan de fanfare, maar persoonlijk 
vind ik een fanfare en een blaaskapel toch leuker.” 
 
Muziekkapel De Aaländer Muzikanten (voortgekomen uit Musis Sacrum) heeft 
zeker tien jaar onder zijn leiding gespeeld.  
Vele muzikale arrangementen komen van zijn hand; met dit talent heeft onze 
Frans gewoekerd en heeft het niet in de aarde begraven.  
 
De verschillen van de fanfare van toen en de harmonie van nu vindt hij te groot 
om op te noemen, alleen al de verscheidenheid van instrumenten.  
Maar er is één ding dat al die jaren bij fanfare én harmonie wél hetzelfde is 
gebleven, Frans: “Het gezellig samenzijn ná de repetitie!”   
 
Frans, een laatste vraag: Waarom maak je muziek? 
“Ik maak muziek om andere mensen en mezelf een plezier te doen!” 
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Enkele huidige Musis Sacrum Bakel weetjes. 
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17e jaargang  bijlage     2e editie 2004 
 

Aan deze bijlage werkten o.a. mee: 

 

En natuurlijk: 
De Redactie. 

Ad Janssen 
Hilde van Dijk 
Frans van de Mortel 
-------------------------------- 
Met dank aan iedereen die in 
de voorbije jaren bijgedragen 
heeft om de historie van Musis 
Sacrum in stand te houden.  
Ons streven is om dit, zo 
mogelijk, in de toekomt te  
blijven doen. 
 
Onze verenigingsarchivaris, 
Ad Janssen, is altijd 
geïnteresseerd in alle 
historisch materiaal over 
Musis Sacrum én Bakel. 
-------------------------------------- 

 
 


