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PROGRAMMA

Zaterdag z4juni 1995
14.00 uur: de toren kan beklommen worden
expositie 'Semper Uniformtas' geopend; verkoop van
St. Jansbrood en andere Sambeekse artikelen
17.00 uur: toren, expositie en verkoop gesloten.
18.15 uur: muzikale rondgang harmonie
1E.30 uur: Eucharistieviering ter gelegenheid van het
patroonsfeest van St. Jan de Doper
19.15 uur: wijding van de St. Janskransen en -trossen
Íum de voet van de toren
20.00 uur: kort zomeravondconcert door Semper
Unitas. Toren, expositie en verkoop van St. Jansbrood
weer open
?;2.00 uur: sluiting

Zondag25juni 1995
11.00 tot 16.00 uur: toren, expositie en verkoop
geopend. Vele activiteiten van de
'uniformencommissie' van Semper Unitas op het
kerkpleh, zoals een spellencircuit voor de kinderen,
een rad van avontuur en veel live-muziek door de
jeugharmonie (om I 1.30 uur) en door de DVG-band.

Tijdens deze twee dagen is er weer volop gelegenheid

^§r. Jansbrood en andere Sambeekse anikelen te
lcopen.

Voor de beklimming van de toren zijn de nodige
veiligheidsmaafiegelen getroffen. Toch moeten we u
erop wijzen dat de beklimming geheel voor eigen
risico is. Kinderen jonger dan twaalf jaar kunnen
alleen onder begeleiding worden toegelaten.
Om ons dorp er tijdens deze dagen feestelljk te laten
uitzien, wordt u verzocht de Sambeekse vlag uit te
steken.
Vfilt u uw auto tijdens de beide dagen niet op het
kerkplein parkeren?

In afwijking yan voorgaande jaren is de St.
Janskransenwijding om 19.15 uur, aansluitend aan
de eucharistieviering. De stichting '500 jaar
§ambeekse toren' hoopt dat ïyeer veel schitterende
kransen op het kerkplein te bewonderen zullen
zijn. Alleen met uw medewerking kan ileze mooie
traditie in stand worden gehouden.

Ook kinderen vinden St.Janskransen leuk.
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SEMPER T]MTAS

1928. De lwnnonie loopt voorop bii de feesteliike
stoet ter gelegenheid van het 25 jarig pastoraat van

pastoor de Vocht.

Semper Unitas uit gemis ontstaan

'Jammer dat er hier geen harmonie is', dacht in 1900

een aantal Sarrbekenaren bij het 21-jang ambtsjubi-
leum van schoolhoofd Van Tilburg. 'Met een

muziekgezelschap in het dorp zou het een stuk
feestelijker zijn geweest.'

BU die constatering bleef het gelukkig niet. De
koppen werden bU elkaar gestoken en op 11 januari
1901 kreeg Sambeek een harmonie met de fraaie
naam Semper Unitas.
Een zekere C. van de Corput uit Breda gaf aan de

oprichters het voor die t[d forse bedrag van

achthonderd gulden voor de aankoop van
instrumenten. De rest van de benodigde gelden werd
door de Sarrbekenaren zelf bijeen gebracht.

Instrumenten
"Heden arriveerden de muziekinstrumenten voor onz§

nieuwe harmonie ", meldde het Boxmeers Weekblad
op 26 januari 1901 . "b ziin afkomstig uit de zo
gunstig bekend staande fabriek van de heer M.J.H.
Kessels te Tilburg. Bereids is de heer 'W. Clabbers uit
Boxmeer tot directeur gekozen. Nog dezn week wordt
met de repetities begonnell. Vfij wensen het

gezelschap veel succes en een lang en boeiend leven

tog.tt

Pastoor L. V/ollaert en burgemeester L. Stevens waren

de eerste beschermheren. Het hoofdbestuur werd
gevormd door het at genoemde schoolhoofd Van
Tilburg, G. Hafrnans, J. Stevens-Vink en L. Fransen.

Het dagelijks bestuur bestond uit J. Stevens-Poels, P.

Hafmans, P. Melsen en Mich. begers.

Veto
De beide beschermheren hadden nogal wat te

vertellen. Zij bezaten gezamenlijk het recht van veto

in alle aangelegenheden. Ook benoemden z.e het

hoofdbestuur, terwijl de leden van Semper Unitas het

dagelijks bestuur kozen.
"Het dagelijks bestuur mag zich nooit uitgaven

veroorloven boven de tien gulden, zonder raadpleging

en toestemming van het hoofdbestuur", bepaalde het

eerste reglement. "Een werkend lid mag zlin
instrument niet in gebruik geven Íum een niet-lid op

straffe van een boete van 50 cent."

Jubilea
In l92l werd het twintigiarig bestaan van de

harmonie met een festival gevierd. "LIverige handen

hadden het Vrijthof netjes en artistiek versierd en in
een waar lusthof herschapen", schreef de verslaggever
van het blad Echo toen. "Groen en slingers \ryaren

overal aangebracht. De deelnemende muziekgezel-
schappen werden waardig ontvangen. Het publiek rvas

nogal talrijk. Hierover zal het feestvierende
muziekgezelschap niet klagen, vooral als men in
aanmerking neemt dat er nog meer affracties in de

buurt waren. Alles had een goed, rustig en gezellig
verloop."
In 1951 werd bij het gouden jubileum eveneens een

festival georganiseerd. In een feesttent op het Vrijthof
speelden verdeeld over twee dagen dertien
muziekgezelschappen uit de omgeving van Sambeek.

Een van de muzikanten die er toen al bij was, is Cor
van Os. Verderop in dit Duvelsklökske vertelt hlj over
zijn muzikale jaren bij de harmonie.

Uniformen
Volgend jaar bestaat Semper Unitas 95 iaar. De
harmonie wil dat feest in nieuwe uniformen vieren.

Om voor de aanschaf hiervan geld bijeen te brengen,
zijn al diverse acties gehouden. Op zondag 25 juni
worden er op het kerkplein tal van activiteiten
georganiseerd.
De wens in 1901 dat het muziekgezelschap een lang,

boeiend en succesrijk leven zou njn beschoren, is

vijfennegentig jazr later ten volle uitgekomen. De
initiatiefrtemers van toen hadden het goede gezien: in
Sambeek kan een harmonie goed gedijen. Want
Semper Unitas bestaat niet alleen nog steeds, het

muziekgezelschap kent een uitgebreide bezetting en

speelt voor een amateutgezelschap op een zeeÍ hoog

niveau.

Colofon
Teksten: René Klaassen
Vormgeving & realisatie: Jos Kuijpers
Duvelsklökske nr. 19 is een uitgave van

het Sambeeks Heem, juni 1995

© ©  Sam
beeks Heem

  © ©



Cor yan Os al 68 jaar lid van harmonie Semper Unitas

Trots poseren de 23 muzilcanten van lwrtnonie Semper Unitas op 28 jarunri 1936 met hutt nieuwe petten op de

plaats waor vroeger de noodl<crk stond.
Op de voorste rij zittend van linlta naar rechts: Martien lansen, Piet Ha{ttans, burgemcester Stevens, pastoor
De Vocht, Jan Stevetu, Chrtesje Stevens, Maanen Kateman en Tieu van Os.

Middelste rij staond: Theo Klaassen" Jacob Botden, Anton Albers, Lambert Gomtnans, Piet van den Berg, Piet
Kuijpers, Marinus van de Broeh dirigent Genit Kusters, Fons Jacobs, Jan lacobs, Toon Melsen, Cor van Os,

Piet Arts en Willy Pennings.
Achterste rij: Piet Kusters, ???, Toon Jansen, Hanie Bongarts, Karel vut Haren, Driek van den Berg, Thei

Botden, Genit Bongarts en vaandeldrager Jan. van de Weem. (fon: Cor van Os)

'Het eerste uniforïn was een pet' van de notenbalk moesten we znlf op papier trekken
en daarop de noten aangeven: kwarten, hele en halve
noten. Pas na een half jaar mochten we op een

instrument blazen."
Zijn eerste dirigent kan hij zich nog goed herinneren.
"Dat was Sjaak Lamée uit Boxmeer", vertelt de nu
82-jarige Cor van Os. "De man had een houten been,

daaÍ stoempte en hoempelde hij wat mee. Tijdens een

serenade die wij met de harmonie brachten, had een
kleine manneke daar scherp het oog op. Hij vond dat
houten been in ieder geval interessanter dan de

muziek die wij speelden. Toen op een gegeven
moment Lamée even van houding veranderde en zijn
houten been optrok, riep dat kereltje: 'Kiek pap, nou
trekt ie mit zien been die houten paal uut de grond!'
hiets vergeet je nooit meer."

Cor van Os is al 68 jaar lid van Semper Unitas. "In
1927 - ik was toen veertien jaar - meldde ik me btj
het bestuur van de harmonie aan. Van muziek had ik
toen nog weinig verstand. Ik kon geen noot lezen,
mÍur werd toch meteen aangenomen."
HU zich moest eerst de basisbeginselen van de muziek
eigen maken. 'Noten leren lezen dus. De vljf lijntjes

Serenade
De muzikanten van toen hadden niet de ondergrond
van hun collega's van tegenwoordig. "Die lez.en een
muziekstuk alsof het de krant is", vergelijkt hij. "Om
een mars te leren, hadden we vroeger toch gauw zo'n
drie tot vier repetities nodig voordat het een beetje
klonk. Nu leggen ze de muziek op de lessenatÍ,
blazen die een paaÍ keer door en dan Eaat het."
Cor's eerste instnrment was een trombone. Hij weet
nog precies wanneer hij daarmee voor het eerst een
serenade blies. "Dat was bij de gouden bruiloft van
Jan Heezen die over het spoor woonde. Het viel om
den drommel niet mee: lopend muziek maken. Ma Í
toen we voor de voordeur van Heeznn st6ónde
speelden, ging het prima."
De trombone werd later gevolgd door de piston,
daarna kwam de trompet.
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Kletsen
"Het aantal muzikanten van Semper Unitas heeft heel
lang rond de twintig geschommeld", vervolgt Cor.
"'\U'e repeteerden meestal één keer in de week in de
kleine zaal van het parochiehuis, daar waar nu De
Gouden lreuw is."
De harmonie speelde tijdens processies die vroeger
door Sambeek trokken, bij zilvercn en gouden
bruiloften en als de leden trouwden.
De repetities weken nogal af van de huidige van het
muziekgeznlschap. "Man, man, man, wat werd er toen
veel afgekletst! Het rvas meer praten dan blazen.
Maar het is met Semper Unitas toch steeds crescendo
gegaan. Van de vierde afdeling wail we indert{d
begonnen tot superieur rru. En het leuke is dat we van
elke afdeling waarin we speelden de
kampioenswimpel hebben behaald."

Uniformen
Het eerste uniform bestond uit slechts een pet. Cor
heeft er nog een fraai exemplaar van liggen. "Kijk, 26

zagen we toen uit", zegt hij een soort zwarte
politiepet met gouden biezen opzettend. "Later kwam
daaÍ een witte hoes overheen. Die kon er gemakkelijk
af om gewassen te worden. Pas na de Tweede We-
reldoorlog kwamen de eerste echte uniformen. Eerst
zwarte en daarna de huidige blaulve."
In die oorlog raakten veel muziekinstrumenten kwijt.
"'We hebben toen in Sarrbeek een huis-aan-huis-actie
gehouden", aldus Cor, die jarenlang voorzitter is
geweest van het dagehjks beshrur van Semper Unitas.
"De inwoners konden een bedrag als renteloos
voorschot geven. Dat bracht achtduizend gulden op.

Daarmee konden we nieuwe instnrmenten
aanschaffeÍI."

Dirigenten
In zijn muzikantenloopbaan heeft Cor veel dirigenten

meegemaakt. Na de al genoemde Sjaak Lamée met
zijn houten been kwam Gerrit Kusters. "Die is er een

hele trjd geweest", weet hd nog. Toen nam Harrie van
de Kroonenberg de dirigeerstok over. "Met Harrie zijn
we tot de eerste afdeling gekomen." Vervolgens trad
Frans Lemmens Íun. "Met hem zijn we gepromoveerd

naar de afdeling uitmuntendheid. Nu leidt Geert
Mooren al een aantal jaren het Sanrbeekse

muziekgezelschap."
7fr,1f stopte Cor in 1983 met muziek maken.
Noodgedwongen. Hij was zijn lip kapot gevallen en

daardoor kon hij moeilijk blazen. "Ik heb 56 jaar
gespeeld", zegt hij. "Ik ben nog steeds lid van Semper
Unitas , Er nog altijd mee naar concoursen en

concerten en bezoek soms nog de repetities."
De harmonie is steeds beter geworden. "De jongere

muzikanten van tegenwoordig staan kwalitatief op een

heel hoog peil. De ouderen moeten poot aanspelen om
atles bij te kunnen benen."

Gezellig
Hoewel de harmonie tegenwoordig duidelijk meer
prestatiegericht is, is toch de gezelligheid gebleven.
"Het is altijd een fijne club geweest", zegt Cor van
Os. Hij denkt met genoegen terug aan de opening van

de weg naar 'den Twist' (Westeóeek) voor de oorlog,
toen Sambeek nog een zelfstandige gemeente was.

"'lVe hebben toen drie dagen feest gevierd. En niet
zdn beetje ook."
Muziek maken blijft een fijne hobby. "kker als je
het samen doet. En als het dan ook nog eens goed

Itrkt, geeft dat veel voldoening. In muziek kun je je
goed uitleven."

In Sambeek wordt de harmonie goed opgepakt door
de bevolking, meent hU. "De harmonie is een

verrijking van het dorpsleven. Wat moet een dorp
zonder muziek? Dan wordt het toch wel erg kaal."

Toon Melsen (linlcs) met de

kleine trom en pistonblazer
Cor van Os vóór de Tweede

Wereldoorlog op weg naar
een muziekuiwoering van

hnrmonie Semper Unitas.
(foto: Cor van Os)

Cor van Os (midden) en

Harrie Bongarts zorgen voor
een vrolijke muzilcale noot

tijdens een carnavalsoptocht.
(Foto: Cor van Os)
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