
HARMONIE MUSIS SACRUM BAKEL 

Jong geleerd is oud gedaan. Nooit te oud om te leren! (6) 

 

Eindelijk, een instrument bespelen bij Harmonie Musis Sacrum. 

 

Het is al even geleden. Ik spreek over het jaar 1998. 

Mijn collega muzikanten waren mij al voor gegaan en ik wilde zo graag beginnen. Gelukkig had ik het 

voordeel dat ik vroeger, we spreken hier over 1961, al Algemene Muziekvorming had gehad. Onze 

oudste dochter was lid van de majorettes, onze tweede dochter speelde glansrijk de dwarsfluit, onze 

zoon genoot AMV en wilde gaan drummen bij de slagwerkgroep. Ik genoot van elke noot muziek die 

er in ons gezin gefabriceerd werd en van het samenzijn in clubverband. 

Het samen muziek maken in clubverband is heel gezellig, je leert constant van elkaar en het 

samenspel kan zo mooi zijn. Neem nu mij: ik koos voor mij toentertijd het lelijkste instrument, de 

klarinet. Althans dat dacht ik toen. Nu geniet ik van elke toon, de muzieknoten die als een warme 

onderdeken het bedje spreien voor de andere instrumenten. Het samensmelten van klanken tot bijv. 

een kerkorgel of een klavecimbel.  Geweldig. 

En dan de dirigent. Hij is degene die ons laat weten wanneer we mogen beginnen, hij stuurt ons een 

richting in die hij muzikaal wil. Omdat we naar hem kijken en  luisteren, doen we allemaal wat hij 

bedoelt: hard en dan zacht spelen, dwingend of lieflijk. Hij stimuleert jong en iets ouder om door te 

zetten en te werken voor een concert of concours. Onze dirigent speelt het klaar om iedereen met de 

neus en instrument de goede richting in te zetten. 

Joke Verberkt – Linskens, klarinettist. 

 

Bij Musis Sacrum ben je welkom. 

Wil je je nader oriënteren, bezoek dan eens onze repetitieavond op donderdag tussen 20.00 - 22.15 uur 

in de Musis Sacrum Hal aan de Beekakker. Wel graag vooraf contact met ons opnemen! 

Of kom luisteren naar een van onze concerten. Kijk eens op www.musissacrumbakel.nl  

Als je meer info wil; onze contactpersoon is Hélène van de Laar via e-mail 

info@musissacrumbakel.nl 


