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7 augustus 2014 

 

 

 

Voorwoord van de voorzitter 
Midden in onze zomerstop, zijn we wakkergeschud, door het overlijden 
van twee dierbare leden van onze vereniging. Op donderdag 31 juli jl 
kregen we het trieste bericht dat Harrie Smits, ons Erelid, opwoensdag 30 
juli op 88 jarige leeftijd is overleden in Laverhof. Nauwelijks bekomen van 
dit bericht werden we op vrijdag 1 augustus ’s avonds laat geïnformeerd 
over het overlijden van Twan Smits, eerder die dag. Twan overleed ten  
gevolge van de ziekte ALS, waar hij al sinds het najaar van 2010 aan was overgeleverd. Twam mocht 
slechts 41 jaar oud worden. 
In deze nieuwsbrief staan we stil bij het afscheid van Harrie.  
 

Met muzikale groet, Lambert van der Ven, voorzitter. 

 
Bestuursbericht 

 
 
In de afgelopen week hebben we net heel veel mensen in de vereniging ons ingespannen om Harrie 
Smits een laatste waardig afscheid te geven van ZIJN harmonie. Het bestuur ging op vrijdag 1 
augustus op condoleancebezoek en maakte afspraken over de afscheidsdienst. Aansluitend ging de 
voorzitter, die toen terug van vakantie was op zondagavond 2 augustus op condoleancebezoek.  
Vanwege de verwachte aanwezigheid vanwege de vakantie hebben we een samenwerking met het 
Bernhezer Seniorenorkest gezocht. Met 18 leden droegen zij er zorg voor dat wij tijdens het afscheid 
met een harmoniebezetting van meer dan 50 leden konden optreden.  
 
Onze beide dirigenten Eric Swiggers en Arian Deckers waren beiden vanwege vakantie niet 
beschikbaar. We hebben oud-dirigent Leo Boeijen, die op dit moment het Bernhezer Senioren Orkest 
dirigeert bereid gevonden te komen dirigeren. We zijn Leo hier zeer erkentelijk voor.  
 
Op maandag 4 augustus werd de avondwake voor Harrie Smits gehouden in de kapel van Laverhof. 
Onze Erevoorzitter Gerard Barten ging deze wake voor, samen met onze oud-secretaris Marcel van 
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Doorn. Hoewel beiden dit deden vanuit hun vanzelfsprekende betrokkenheid bij de avondwakegroep 
van de Sint Servatiusparochie in Dinther legde Gerard in zijn persoonlijke toespraak een 
vanzelfsprekend verbinding met de historie van onze harmonie. 
 
Huub Sperber verzorgde met zijn bandopname van muziekstukken voor een muzikale bijdrage aan 
deze avondwake. Zo werd het stuk Evening Song ten gehore gebracht, waar Harrie zelf nog in 
meespeelde. Daarnaast werd Arioso ten gehore gebracht. Zonder dat de fysieke aanwezigheid van de 
harmonie konden zo onze klanken de harten van mensen toch vervullen. 
Na afloop van de avondwake brachten Myrtille Timmers, Fred Verkuijlen en Lambert van der Ven nog 
een persoonlijk afscheidsbezoek bij Harrie op zijn vertrouwde kamer in Laverhof.  
 

   
 
Op dinsdag 5 augustus werd de begrafenisdienst opgeluisterd. Bij aanvang van de dienst werd Harrie 
ontvangen op het kerkplein met Een Laatste Groet. Hierna werd Harrie binnengebracht door de vier 
voorzitters van de Harmonie, die de afgelopen 54 jaar leiding hebben gegeven aan onze vereniging.  
Marko Konings verzorgde de eerste lezing, terwijl Marianne van Beekveld en Ellen Pouwels de 
voorbeden voor hun rekening namen.  
Met het harmonieorkest speelden we tussen de lezingen Ammerland, tijdens de offerande Graduale 
uit Sacred Music en tijdens de communie Handelian Song.  
 
Het werd een stemmige viering, die haar slotaccoord kreeg met het In Memoriam uitgesproken door 
voorzitter Lambert van der Ven. Dit In Memoriam is verderop in deze Servaes-nieuws opgenomen.  
Vervolgens werden de ceremoniële handeling op de Calvarieberg gepleegd, waarbij de harmonie  ‘De 
Laatste Groet’ nog eens speelde.  
Harry Kézèr was bereid gevonden op verzoek van de familie The Last Post te spelen, waarna we onze 
aanwezigheid besloten. De leden van de harmonie en ook het aanwezige koor werden voor een kop 
koffie ontvangen in het café van de Toren. Het bestuur vertegenwoordigde de vereniging bij de 
koffietafel.  
 

Praktische info  
Het gedachtenisprentje, wat ook in deze Servaesnieuws is opgenomen, is ook nog beschikbaar voor 
leden die niet in de gelegenheid waren aanwezig te zijn. Er ligt een aantal exemplaren in de 
Muziekfabriek tijdens de eerste repetities van het jaar. Mocht je er al eerder over willen beschikken, 
neem dan even contact op met de voorzitter.  
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Rouwkaart  
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In Memoriam … Harrie Smits 
Harrie Smits – geboren 1 september 1925 – overleden 30 juli 

2014 – uitvaart 5 augustus 2014. 
Op 30 juli j.l. was het moment daar dat jij afscheid van 

het leven nam. Bijna 89 jaar oud toonde 

jouw lijf dat het écht niet langer kon. 

Een gewone man; een krachtige, 

gewone man; een grote, krachtige, 

gewone man. Een grote, krachtige, 

gewone man met een enorm muzikaal 

talent. Passend in de rij van talenten 

die je rijk was, waar de gemeenschap 

van Dinther gebruik van mocht maken. 

 

Als je Harrie Smits zegt, dan zeg je ‘de 

herremenie’. En als je de harmonie zegt, zeg je 

‘Harrie Smits’. Je verbondenheid met onze vereniging is onlosmakelijk, zoals wij ook 

onlosmakelijk met jou verbonden blijven. Vandaar dat we je vandaag met vier 

voorzitters van onze vereniging binnen hebben gebracht in dit huis van God en je straks 

ook zullen begeleiden naar je laatste rustplaats. Mijn voorganger Jan Nelissen, zijn 

voorganger Willy van der Steijn (die nu in het BSO-orkest speelt), Gerard Barten als 

onze ere-voorzitter en ikzelf als huidige voorzitter.  

 

Afgelopen vrijdag, twee dagen na je overlijden, mocht onze vereniging haar 84e 

geboortedag herdenken. En van die 84 jaar was jij 76 jaar bij ons. Vorig jaar vierden we 

nog jouw 75 jarig muziekjubileum met een speciaal concert voor jou in Laverhof, waar je 

de laatste jaren woonde. Bij die gelegenheid ontving je een speciaal voor jouw jubileum 

gemaakte penning van de Brabantse Bond. Een dergelijke onderscheiding hadden ze nog 

niet, dat zegt genoeg over jouw bijdrage aan onze vereniging, maar ook aan de 

harmoniemuziek in het algemeen. Deze penning, siert ook samen met je 

lievelingstrompet, je overlijdensbericht.  

 

En wie denkt dat jij muzikaal gezien op je lauweren rustte, die heeft het helemaal mis. 

Harrie is muziek en waar muziek is was Harrie. Tot zijn 80e verjaardag haalde Harrie 

zelf nog muziekles. Memorabel is de brief die Harrie op zijn 79e kreeg van de 

muziekschool.  Aan de ouders/verzorgers van Harrie Smits stond erboven, met de vraag 

of jij volgend jaar nog muziekles nam. 

 

Naast je drukke werk als loonwerker, was de harmonie heilig. Altijd mochten wij op jouw 

steun rekenen. En niet alleen in je bijdrage als muzikant, maar zeker ook in alle andere 

activiteiten die er in de vereniging te doen waren. 

Was er een actie, zoals bijvoorbeeld een loterij? Door jouw grote netwerk in de muziek, 

maar ook ver daarbuiten, had je altijd de grootste opbrengst. Zelfs in Berlicum, de 
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thuishaven van je liefde Berta, wist je iedereen geld uit de zak te lokken voor JOUW 

harmonie.  

Het ontstaan van de oud-ijzer-actie kent ook haar oorsprong in jouw doortastende 

verenigings- en ondernemersgeest. Toen er in de beginjaren in 1962 geen vervoer was, 

maakte jij enkele van je personeelsleden compleet met landbouwwerktuigen vrij om mee 

het ijzer op te halen.  

 

En dat de harmonie voor jou alles was, was wijd en zijd bekend. In de tijd dat nog het 

hele dorp de muziekagenda van de harmonie kende, plande iedereen zijn feesten en 

partijen waar Harrie bij genodigd was NIET op dagen dat Harrie moest spelen. Want 

iedereen wist, dat een optreden met de harmonie altijd voorrang kreeg, boven alles. 

Zelfs je trouwe vrouw Berta moest hier aan geloven. Wanneer zij weer eens in vol 

ornaat stond om naar een feestje te gaan en jij je GOEI PAK nog niet aanhad, werd jij 

snel naar boven gestuurd en kwam je in HARMONIEPAK terug, omdat er toch nog 

ergens een optreden was. Muziek ging bij Harrie altijd voor.  

 

Tot op de dag van vandaag. Omringd met prachtige trompetmuziek, je trompet op een 

tafeltje naast je en de mondharmonica in de hand, bezocht ik je zondag in je kamer in 

Laverhof ten afscheid. Allemaal prachtige foto’s en collages van je muzikale carrière 

omringden je, zoals je muzikale relikwieën je ook al omringden voor je heengaan.  

Ook bezocht ik nog even je kamer thuis, waar je al je muziekstukken hebt bewaard en 

ook nog de sfeer van de harmonie ademt, zoals heel je huis dat nog uitademt. Foto’s van 

optredens: 50 jaar bevrijding bij het Kasteel, je speelde voor prins Bernard. De eerste 

Pluim van de harmonie voor het oud-ijzer-team. Ze staan bij je thuis op de schouw. Je 

keuken hangt vol met oorkondes. Stille getuigen van waarderingen voor een muzikant, 

waar we veel dankbaarheid aan verschuldigd zijn.  

 

Als jong muzikaal talent was je een voorbeeld voor velen. Velen ging je voor om hen de 

muziek bij te brengen. En alle andere mensen bracht je de liefde voor muziek bij. Velen 

in de familie Smits hebben je voorbeeld gevolgd. Je nicht Marietje, die vandaag voor 

het eerst meespeelt met de Dintherse harmonie op JOUW saxofoon, mag hier levend 

getuigen van jouw lichtend voorbeeld, zoals er hier achter mij velen meer zitten die 

dierbare herinneringen hebben aan jouw muzikale wijsheid.  

 

Lieve Berta, we hebben zondagavond samen nog fijne herinneringen aan Harrie op mogen 

halen. Vol trots vertelde je over alle muzikale momenten die jij met je man hebt 

meegemaakt. Maar Harrie is zeker even trots op jou. Jij Berta, hebt Harrie de ruimte 

gegeven, zich voor onze harmonie, nee ZIJN harmonie Sint Servaes in te zetten. Dank 

je wel daarvoor. 

 

Harrie jouw strijd is gestreden. De onmacht die zich de laatste jaren meester over je 

maakte, die als je bij ons was of wij bij jou waren plaats maakte voor prachtige emotie, 

is voorbij. We gedenken je zoals je was: een gewoon, krachtig en groot mens, met een 

enorm muzikaal talent. En wij kunnen erop vertrouwen dat iedereen die jij ontmoet, waar 

je nu ook bent of gaat, de liefde voor muziek van jou zal meekrijgen.  
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Je hebt onze laatste stap in onze ontwikkeling nog mee mogen maken. In De 

Muziekfabriek heb je op 22 juni jl. de open dag bijgewoond, zoals je ook ons 

Openingsconcert op 6 juli jl. nog bij hebt kunnen wonen.  

Harrie je bent volkomen verdiend benoemd tot Erelid van onze vereniging. Erelid ben je 

voor het leven, maar jij Harrie, jij bent ons Erelid voor eeuwig. Dank je wel voor alles 

wat jij voor ons gedaan hebt. We zullen je niet vergeten. 

 

Lambert van der Ven 

voorzitter Harmonie Sint Servaes. 
 

Rouwadvertentie en gedachtenisprentje 
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Bezoek onze website www.st-servaes.nl  

voor meer foto’s van diverse activiteiten van voor de vakantie. 

Met dank aan Peter van Sleuwen,  

die hier de afgelopen periode opnieuw veel tijd aan heeft besteed. 

 
Zend kopij voor een nieuwsbrief naar: nieuwsbrief@st-servaes.nl 

Deze kan in de volgende nieuwsbrief worden opgenomen. 

http://www.st-servaes.nl/
mailto:ven.lambert@hetnet.nl

