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KHO Nieuwsbrief-1 november 2017
Koninklijke Harmonie Oosterbeek bestaat 120 jaar

Op 1 november 2017 bestaat de Koninklijke Harmonie Oosterbeek 120 jaar (1897).
De muzikanten van het Symfonisch Blaasorkest van de KHO, onder leiding van Jurgen
Nab, willen dit groots met u vieren met een jubileumconcert op zondagmiddag, aanvang
15:00 uur, 5 november 2017 in de nieuwe Parkzaal van Musis in Arnhem.
Een bijzonder jubileumconcert van het Symfonisch Blaasorkest, in het 10-jarige bestaan
van de serie hrfstwnd. Om meerdere redenen een concert dat je als betrokkene bij de
KHO niet wilt missen. Naast de locatie is ook de programmering een sterk argument om te
komen. Ons orkest speelt een nieuw stuk van de Nederlandse componist Harrie
Janssen. Hierin heeft het Symfonisch Blaasorkest van de Koninklijke Harmonie
Oosterbeek een wereldprimeur!! Het stuk heet: "A Time Journey for Wind Band" en is
geïnspireerd op "A Young Person's Guide to the Orchestra" van Benjamin Britten. Het is
geschreven om mensen, vooral ook jonge mensen, met de verschillende instrumenten uit
het Symfonische Blaasorkest kennis te laten maken. De verschillende deeltjes zijn in
diverse muziekstijlen geschreven, waarmee het stuk ook een wandeling door de
muziekgeschiedenis is. De verschillende delen van het stuk worden door de bekende
verteller Frans Limburg toegelicht. Nadat het hele orkest op deze manier is voorgesteld,
is het gehele Symfonisch Blaasorkest vervolgens te horen in “The Lost Labyrinth”,
een compositie van de Limburgse componist Kevin Houben, waarbij een bijzondere rol is
weggelegd voor de sopraan Tenar van Kooten Niekerk.
Voor dit concert werkt de KHO samen met een gerenommeerd orkest uit de
regio, het Harmonieorkest van muziekvereniging De Club uit Didam, onder leiding van
Römanö Mediati. De Club heeft onder meer op het programma staan het “Clarinet
Concerto no 1” van Oscar Navarro, waarin Clublid Joris Lumeij zal soleren; en
de “Danza Sinfonica” van James Barnes, zoals de titel al zegt een Symfonische Dans,
waarin je zeker het Spaanse temperament zult terug horen.
In verband met de bijzondere programmering willen we speciaal ook de jeugd in staat
stellen om te komen. Entreeprijs is 15 euro, ”Vrienden van de KHO” kunnen twee kaarten
krijgen voor de gereduceerde prijs van 10 euro per stuk, en de jeugd tot 18 jaar
betaalt (slechts) 5 euro.
Kaarten zijn al te reserveren via paul@harmonie-oosterbeek.nl

Een stukje 120 jaar geschiedenis
In de negentiger jaren van de negentiende eeuw werd er al druk gemusiceerd in
Oosterbeek, maar tot een echte vereniging was het nog niet gekomen. Een groepje
muzikale dorpelingen richtte toen een “orkest” op dat de schone naam “Piep en Kraaklust”
mee kreeg. Dit orkestje had een philharmonisch karakter, omdat er naast de blazers ook
nog een paar strijkers hun partijtje meespeelden.
Toch is dit groepje medeverantwoordelijk geweest voor de oprichting van het Harmonieorkest dat “Nooit Gedacht” werd gedoopt. Op 1 november 1897 werd dit een feit.

Tot de muzikanten van het eerste uur behoorden o.a. Karel Lamers, Willem Lamers, W.
van Veelen, T. van Veelen, Wessel Ploeg, Bos, Chris Jongboer, Johan van Delden,
Lodewijk van Gaasbeek, Willem de Vos en dirigent de Brauw.
In 1909 krijgt de heer Henry Franzen de taak om de directie over DE HARMONIE te
voeren. Hij wordt dan ook wel directeur genoemd. Vanaf de oprichting repeteert en geeft
“DE HARMONIE” concerten in de concertzaal. In 1910 krijgt “Nooit Gedacht” haar
eerste vaandel.
Op 1 april 1919 wordt in een algemene ledenvergadering besloten dat voortaan een
andere naam gevoerd gaat worden. In plaats van “Nooit Gedacht” heet de
muziekvereniging nu “DE HARMONIE”. En wat het vaandel betreft: de bestaande letters
worden verwijderd en vervangen. Er staat nu in stoere kapitalen: “DE HARMONIE”.

In 1922 bestaat de vereniging 25 jaar. Deze foto is gemaakt ter gelegenheid van een
concours in Apeldoorn, georganiseerd door de Koninklijke Stedelijke Harmonie Apeldoorn.

In de oorlogsjaren speelde “DE HARMONIE” een toontje lager en juist toen men zo vrolijk
de trompet wilde steken bij de bevrijding, waren er bijna onoplosbare moeilijkheden. Er
waren welgeteld zeven instrumenten overgebleven. Enkele maanden later waren er nog
vier boven water gekomen. Daarmee, aangevuld met een paar aangekochte en geleende
instrumenten, kon op Koninginnedag 1945 (31 augustus), meer dan ooit een NATIONALE
FEESTDAG, toch nog met zowaar 24 muzikanten gespeeld worden.
Vier weken later, op 25 september treedt “DE HARMONIE” weer naar buiten. Het is bij
de eerstesteenlegging voor het Airborne-monument en de eerste herdenking op het
kerkhof. De september catastrofe is een wezenlijk element in de geschiedenis van “DE
HARMONIE” en juist daarin ligt een bijzonder onderscheid met andere
muziekverenigingen in ons land. Daarom is de Airborne-herdenking een vast punt in de
jaarlijkse activiteiten van de KHO. En telkens is het indrukwekkend.
In 1947 wordt het gouden jubileum van “DE HARMONIE” voortvarend aangepakt met
een groots opgezette feestweek in augustus en een receptie plus twee gala-avonden in
november. Op vrijdagavond wordt er eerst een rondwandeling door het dorp gemaakt en
daarna op de sportvelden van ‘Hartenstein’ een concert gegeven. Vervolgens komt de
burgemeester met een buitengewone mededeling: “Het is hem een blijde opdracht, om
een schrijven te mogen overhandigen van het Koninklijk Huis, waarin Hare Majesteit onze
Koningin (Wilhelmina) aan de Muziekvereniging “DE HARMONIE” goedkeuring verleent
om het predicaat ‘Koninklijke’ voor haar naam te voeren. Er volgt een massale ovatie,
het corps staat op, het vaandel neigt, het publiek verheft zicht van haar stoelen en het
machtige volkslied klinkt over het veld.

Tijdens de viering van het 50-jarig bestaan verscheen de naam "Koninklijke Harmonie
Oosterbeek" met gouden letters op het vaandel. Tevens prijkt sindsdien het Pegasus
embleem op het vaandel van de KHO.
In juni 1950 wordt op Bato’swijk een Internationaal Muziek Concours gehouden
(IMCO). Het IMCO is ingebed in een regionaal zomerprogramma, waarmee de regio
allerwegen aandacht vraagt. Zes weken lang is er van alles te doen in Oosterbeek: tennisen voetbaltoernooi, rally voor motoren, historisch openluchtspel, hondenshow, concours
hippique en de Airborne wandeltocht. En het belangrijkste: het IMCO.
Tot de deelnemers van het IMCO behoren corpsen uit Engeland, Canada, België,
Denemarken, Frankrijk, Luxemburg en natuurlijk ook muziekverenigingen van eigen
bodem.
Voortdurend worden de achtereenvolgende penningmeesters van de KHO geconfronteerd
met aanslagen op de financiële positie van de vereniging. Naast de reguliere inkomsten

van contributie van de leden, sponsors, inkomsten voor concerten, is de opbrengst van
ophalen oud-papier, door de jaren heen, een must gebleken. Op de laatste dinsdag en
woensdag van de maand komen twee keer vier leden van de KHO bij Jansen Recycling
bijeen, om vandaar met de ophaalauto’s in Oosterbeek (beneden dorp) oud papier op te
halen. Weer of geen weer: zij staan klaar voor “DE HARMONIE”. Zonder deze groep
vrijwilligers zou de KHO geen bestaansrecht meer hebben.
Binnen de KHO krijgt de ontwikkeling naar andere vormen van musiceren ook gestalte. Er
vormt zich een drumband, de Melodische Slagwerkgroep, de boerenkapel, het
Majorettepeloton en het Jeugdorkest. Toch blijven alle onder één koepel, één vereniging:
de Koninklijke Harmonie Oosterbeek.
De Harmonie ging ook op carnavalstoer. Op zaterdag waren de tamboers en boerenkapel
present bij het openluchtgebeuren van de Oosterbeekse Dwarsliggers, terwijl met het
complete korps op zondag een muzikale bijdrage werd geleverd aan “Ernem op z’n kop”,
een optocht over Arnhemse straten en pleinen. Als klapstuk volgde op maandag een
bezoek aan Düsseldorf waar de Harmonie gestoken in alternatieve kleding mede kleur en
fleur gaf aan de optocht waarvoor een route van zeven kilometer was uitgezet.
Mede als gevolg van de internationale contacten in de amateur-muziekwereld slaagde de
Jubileumcommissie 100 jaar KHO erin in 1997 een reis naar Hongarije te organiseren. Het
is voor de deelnemers één grote belevenis. Behalve succesvolle concerten zijn er ook
uitstapjes. Eén ervan betreft een ware poesta-show.
Bovenstaande geschiedenis staat in het boekje:
"Koninklijke Harmonie Oosterbeek 1897 - 1997" geschreven door Carel Prenen.
Dit boekje kan je bestellen via het secretariaat van de Koninklijke Harmonie Oosterbeek.
2009 was voor de Koninklijke Harmonie Oosterbeek (KHO) een bijzonder jaar. Ten eerste
had de KHO in 2008 een succesvol fondsenwervingsproject opgezet en uitgevoerd. Het –
letterlijk – klinkende resultaat daarvan is dat de KHO in 2009 voor zo’n 60.000 euro aan
nieuwe instrumenten heeft kunnen aanschaffen.
Ten tweede was het op 20 september 2009 voor de 65e keer op rij dat de Koninklijke
Harmonie Oosterbeek de muzikale omlijsting heeft verzorgd van de jaarlijkse
Herdenkingsdienst op de Airborne begraafplaats in Oosterbeek. Al vanaf de eerste
herdenking die in september 1945 in Oosterbeek werd gehouden, is de KHO van de partij.
Aan de verbondenheid met dit gebeuren ontleent de vereniging zelfs haar logo: het
mythische gevleugelde paard Pegasus, dat ook het embleem is van de Engelse
luchtlandingsdivisies die destijds in en rond Arnhem streden voor de vrijheid.
Deze gedenkwaardige feiten zijn aanleiding voor het project RIDE ON PEGASUS, welke
met een concert de afsluiting vormt.
In dit concert werden de nieuwe instrumenten van de KHO uitgebreid aan het publiek
gepresenteerd. Ter gelegenheid van dit project componeerde de jonge componist Alex
Poelman het werk “Pegasus”, dat op 14 november 2009 zijn première beleefde. Het werd
een heel bijzonder concert, waarin uiteraard de muziek centraal stond, maar waar ook
aandacht was voor andere kunstvormen. Zo droegen de Oosterbeekse dichters Menno
Wieringa en Herman Erinkveld een aantal van hun gedichten voor. Op basis van de vier
delen waaruit de compositie ‘Pegasus’ bestaat hebben bovendien vier kunstschilders uit
Oosterbeek ieder een deel van een vierluik gemaakt dat tijdens het concert kon worden
bewonderd. De schilders waren Eef van Brakel, Freerk Knobbe, Annemarie Noorderwerf en
Petra Hartman. Hun vierluik werd ook na het concert nog geëxposeerd in de Bibliotheek in
Oosterbeek, als onderdeel van een tentoonstelling over de KHO.
Het Symfonisch Blaasorkest geeft nu regelmatig bijzondere grote concerten.
Voorbeelden daarvan zijn concerten in de serie hrfstwnd in de Vereeniging te Nijmegen
in 2011, in Musis Sacrum in Arnhem in 2012, 2014 en 2015, in 2013 in Wageningen en in
2016 het Stadstheater in Arnhem. Rond de paasdagen van 2013 en 2014 speelde het
orkest in de concertserie "La Passió de Crist" in Huissen, Arnhem en Oosterbeek.

Het Symfonisch Blaasorkest, onder leiding van dirigent Jurgen Nab, heeft op 15 oktober
2016 een uitwisselingsconcert houden met Ensemble Kreato in Halle (België).
Ensemble Kreato uit Halle speelde tijdens het hrfstwnd concert in november 2014 mee in
Musis Arnhem. Nu werden de rollen omgedraaid. Symphony No.1 The Lord of The
Rings van Johan de Meij en Zueignung van Richard Strauss werden ten gehore gebracht.
Hetzelfde programma werd ook tijdens het hrfstwnd concert op zondag 11 december
2016, in het Stadstheater te Arnhem uitgevoerd.
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