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Beste Vrienden van Euterpe, 

 

Ongetwijfeld heeft u in het plaatselijk nieuws vernomen dat Twan van 

Els op 8 november 2019 na een ziekbed is overleden. Dat was kort na 

het verzenden van onze Nieuwsbrief, waarin wij hem nog feliciteerden 

met zijn 60-jarig lidmaatschap van Harmonie Euterpe. Hij was erelid 

van de Harmonie en heeft veel betekend met name ook voor de 

geschiedschrijving en als auteur van het fraaie boek “van Toeten en 

Blazen”. Ook was Twan jarenlang medebestuurslid van onze Stichting 

Vrienden van Euterpe. Daar zijn wij hem zeer dankbaar voor.  

 

Terugkijken is in deze tijd van het Coronavirus makkelijker dan vooruitkijken. Dan denken we nog aan 

de succesvolle uitvoeringen van de Harmonie tijdens het Nieuwjaarsconcert, het Vastelaovesconcert 

en de Vastelaovesmis in de Grote Kerk. 

Door een prachtig repertoire, en mede door de mooie samenstelling met de gastartiesten bij het 

Nieuwjaarsconcert en Vastelaovesconcert, was het puur genieten. Dat begon al met het optreden 

van “Die Verdammte Spielerei” tijdens de koffie voorafgaande aan het Vastelaovesconcertconcert!  

Bij het laatste concert tijdens de “Ceremonie en Protocol” van de Piëlhaas werd onze oud-president 

van de Harmonie, Paul Spronken, benoemd tot Ridder van de V.V.De Piëlhaas wegens de vele 

verdiensten die hij de vereniging bewezen heeft. 

Nu vooruitkijken is heel wat moeilijker. Wat zijn we met zijn allen in een rare onwezenlijke toestand  

Terechtgekomen. Na de genoemde optredens hebben de muzikanten slechts twee repetities kunnen 

bijwonen, waarna op 11 maart de eerste coronamaatregelen van kracht werden!   

Dat betekent dat er tot nader order geen repetities meer zijn en dat de komende uitvoeringen niet 

kunnen doorgaan: de aubade aan de gedecoreerden op Koningsdag 27 april, het bevrijdingsconcert 

op Bevrijdingsdag 5 mei, het opluisteren van de communiemis in de Grote Kerk op 17 mei, en de 

concertreis naar Brighton, Engeland van 21-24 mei.   

Ik hoop van harte dat deze virusepidemie snel onder controle komt en ik een nieuwsbrief kan 

schrijven met alleen maar positieve berichten, en dat u en de uwen ongeschonden door deze 

onzekere tijd komen. Ik wens u veel sterkte hiermee. 

Binnenkort zal de penningmeester Sef Raedts u de jaarlijkse nota toesturen, dan wel de afgesproken 

incasso effectueren van uw bijdrage aan de Stichting Vrienden van Euterpe. Alvast dank voor uw 

steun en bijdrage.  

Met een vriendelijke groet namens het bestuur, 

 

Fons Poos, voorzitter 

        April 2020 
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Stukje geschreven door Twan van Els: hoofdstuk 2 “Oudste foto” uit zijn boekje met twintig korte 

verhaaltjes over de geschiedenis van Harmonie Euterpe  

 

 
 

 

 

In het boek over de geschiedenis van de Koninklijke harmonie Euterpe dat in 2010 verscheen, wordt 

uitgebreid aandacht geschonken aan de opkomst in de eerste helft van de 19e eeuw van de 

blaasmuziek in Venray die zou uitgroeien tot een van de belangrijkste pijlers van onze volkscultuur. In 

1838 legden 12 jongelui de basis voor het rijke muziekleven dat Venray thans kent. Samen vormden 

ze het Philharmonisch Gezelschap van Venray, kortweg harmonie genoemd. In 1860 werd deze 

harmonie omgezet in een fanfare onder de naam Fanfare Euterpe. Daarom beschouwt men 1860 als 

het oprichtingsjaar van de Koninklijke harmonie Euterpe, hoewel de vereniging in feite 22 jaar ouder 

is. Er is uit beginperiode niet veel bewaard gebleven. Fotografie was toen nog een zeldzaamheid. De 

oudste foto van Euterpe dateert uit 1891 en is genomen op een muziekfestival ter gelegenheid van 

de 25e verjaardag van de Boxmeerse harmonie Utile Dulci ,  (het Nuttige en het Aangename). De reis 

naar zo'n festival werd doorgaans afgelegd per boerenkar, die daartoe een beetje werd versierd met 

groen en bloemen. Op die manier wist men het nuttige met het aangename te verenigen. De bassist 

links op de foto met de baard is Verbeek, de houtzager. Directeur (met stokje) is Jean Verheugen. De 

man met de hoge hoed in de hand is Theodor van den Boogaart, de president van Euterpe. Helemaal 

achteraan met snor is Grad Janssen ofwel Grad van den Ellestieke.  Het oude vaandel op de foto, ook 

wel drapeau genoemd, werd in 1911 afgedankt toen Euterpe fuseerde met fanfare Caecilia. Daarover 

een volgende keer. 

 

 

 


