10 augustus 2014

Voorwoord van de voorzitter
In deze nieuwsbrief staan we stil bij het overlijden van Twan Smits. Twan
overleed op vrijdag 1 augustus. U treft hierbij zijn overlijdensbericht, het In
Memoriam wat ik uitsprak tijdens de afscheidsdienst en het
gedachtenisprentje. Deze waren helaas bij de dienst niet meer voldoende
voor handen. In overleg met Miranda kijken we hoe we toch voor zoveel
leden als wenselijk een gedachtenisprentje kunnen organiseren. Je hoort
hier nog van.
Onze secretaris Myrtille Verhagen – Timmers is vanaf heden met zwangerschapsverlof, ook voor de
vereniging. We zijn heel blij dat we Annemarie Deckers bereid hebben gevonden om tijdelijk de
secretariaatwerkzaamheden waar te nemen. Ik wil Annemarie bij voorbaat bedanken en haar een
fijne tijd bij het bestuur toewensen.
Dan rest me iedereen een goede vakantie te wensen. Volgende week donderdag hervat de
harmonie met de repetities. De week erna de slagwerkgroepen. Tegen die tijd verschijnt er weer een
volgende Servaesnieuws.
Met muzikale groet, Lambert van der Ven, voorzitter.

Bestuursbericht
Op vrijdagavond 1 augustus kregen we het bericht dat in die
middag onze muzikant Twan ’s middags rustig was ingeslapen.
Twan leed aan de ziekte ALS en was hierdoor al langere tijd
niet meer in staat om deel te nemen aan de muzikale
activiteiten van onze vereniging.
Waar hij bij zijn huwelijksviering op 27 augustus 2011 ons nog
toezegde terug te keren in onze vereniging met een
aangepast instrument, bleef dit helaas bij een indrukwekkend
optreden op de voorspeelmiddag op 29 januari 2012. Hier
speelde Twan op zijn geliefde instrument de bariton.
Op zondag zijn Myrtille Verhagen, Loes Vermeltfoort en
Lambert van der Ven op condoleancebezoek geweest bij
Twan thuis. We spraken met Miranda en ook de ouders van
Twan, Wim en Maria, waren aanwezig. We ontmoeten Twan
in zijn slaapkamer naast zijn tuba.
Op donderdag ging Lambert nog enkele uren naar Twans huis
om de details rondom het afscheid te bespreken, maar ook te
genieten van prachtige muziekopnamens en te spreken over
Twan.
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Op donderdagavond 7 augustus was er een avondwake in de Sint Servatiuskerk. Hier werd
harmoniemuziek afgespeeld, naast enkele andere muziekstukken. Ons harmonielid Huub Sperber
verzorgde de weergave van de opnames.
Op vrijdag 8 augsutus jl. namen we afscheid van Twan in een door onze harmonie opgeluisterde
viering. Ruim 40 leden konden aanwezig zijn in de afscheidsdienst. Samen met vijf Bokkebloazers
wachtten we Twan voor de kerk op en speelde tijdens zijn aankomst en inleiding naar de kerk ‘Een
Laatste Groet’. Bij zijn intocht in de kerk speelden we Blijf mij nabij.
Ons orkest stond vandaag opnieuw onder de bezielende leiding van Leo Boeijen, die onze vanwege
vakantie afwezig dirigent Eric Swiggers en zijn vervanger Arian Deckers verving.

Tussen de lezingen speelden we Arioso van Johann Sebastiaan Bach. Tijdens de offerande werd
Londonderry Air gespeeld, wat was gekozen vanwege de prachtige baritonpartijen. Bij de communie
werd Handelian Song gespeeld, het nummer wat Wim had voorgedragen om te spelen.
Voorzitter Lambert van der Ven sprak aan het einde van de dienst een In Memoriam, wat verderop in
deze Servaesnieuws onverkort is opgenomen.
Twan werd naar het kerkhof begeleid met een tromslag op de grote trom geslagen door Huub
Sperber. Willy Hermans droeg het verenigingsvaandel. Bij het afscheid op het kerkhof werd opnieuw
‘Een Laatste Groet’ gespeeld. Hier had Twan zelf om verzocht.

Praktische info
Het gedachtenisprentje, wat ook in deze Servaesnieuws is opgenomen, was tijdens de dienst niet
beschikbaar. Met Miranda wordt overlegd hoe we dit verder kunnen organiseren. Indien mogelijk
leggen we een aantal exemplaren in de Muziekfabriek tijdens de eerste repetities van het jaar.
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Rouwkaart
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In Memoriam … Twan Smits
Twan Smits – geboren 5 december 1972 – overleden 1 augustus
2014 – uitvaart 8 augustus 2014.

Op vrijdag 1 augustus bereikte ons het bericht, waar we ons al zo lang op hebben
proberen voor te bereiden. Maar dat dat niet kan, is maar weer gebleken. Het is
niet te bevatten, dat jij er niet meer bent.
Als jonge telg uit de muzikale familie Smits trad jij in de voetsporen van je
vader Wim als muzikant bij Harmonie Sint Servaes. Op het moment dat je van
kind langzaam tiener werd kwam je bij onze vereniging. En zoals dat ging in die
tijd kreeg je van Harrie van Sleuwen het instrument aangeboden, wat volgens
hem het meest bij je paste (én waar in de vereniging het meeste behoefte aan
was): de bariton.
Je liefde voor muziek, maar bovenal je talent voor muziek werd al heel snel
duidelijk. In korte tijd maakte jij het spelen op dit instrument helemaal eigen.
Je talent verraadde je afkomst: ’t Is unne échte Smits. Trots werd door je
familie bekeken, hoe jij je talent aan de gemeenschap toonde.
Je was niet zo’n prater, des te meer wist jij in muziek uit te drukken, wat jij
bedoelde. Je had al snel je hart verpand aan de echte harmoniemuziek, waarbij
je beter thuis voelde dan bij de wat meer bombastische stukken. Je kon de
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bedoeling van de componist snel doorgronden en slaagde er met name in die
beleving precies in jouw spel te leggen.
Je excelleerde op de bariton en toen je merkte dat je daar niet in kon
doorgroeien nam je zo’n 20 jaar geleden de schuiftrombone ter hand. Met
muziekles, maar vooral autodidactisch, maakte je je ook dit instrument eigen.
Muzikaal als je was had je dit snel te pakken en schakelde je zo’n 18 jaar geleden
in ons korps over op de schuiftrombone.
Je muzikale talent was groter dan je binnen de harmonie kwijt kon. Je richtte je
op spelen in een aantal blaaskapellen. Zo was je al vroeg bij de Bokkebloazers,
speelde je samen met je vader mee bij de Raddraaiers en was je ook enkele
jaren in de Kornuiten actief. Maar ook het Herremenieke mocht zich in jouw
muzikale aanwezigheid verheugen.
Je ‘verstand’ van muziek werd ook snel door anderen ontdekt. Je werd een
verlengstuk van de dirigent in ons orkest en bij de Bokkebloazers werd je
muzikaal leider in de voetsporen van je familielid Harrie. Je legde de lat hoog en
als ‘unne échte Smits’ had je ook je eigen mening klaar. En met het echte
‘Smitsen’-geduld wist je anderen te inspireren en te motiveren. En soms ging dat
niet snel genoeg en liet je dat ook blijken. Eigenzinnig als je was trok je dan je
eigen plan.
Je was daarbij ook een sfeergevoelig type. Mensen die wat verder van je afstaan
zullen je misschien typeren als een stille, rustige jongen. Maar met jou in
gesprek, dan werd snel jouw passie voor muziek zichtbaar en ontmoette je een
bevlogen, emotierijke jongen. Die emoties zorgden ook wel eens voor afstand van
onze harmonie. Als je je niet helemaal kon vinden in de repertoirekeuze van een
dirigent of een besluit van het bestuur. Je hebt je ook wel eens afgevraagd of je
onze vereniging trouw wilde blijven.
Zeker in tijden als je werk veel tijd en aandacht van je vroeg, moest de harmonie
jouw muzikaliteit wel eens missen. Net in een dergelijke periode was je 25 jaar
bij onze vereniging. Je had even een time-out. En toen werd het verschrikkelijke
nieuws van je ziekte helder.
Bij jullie huwelijk in augustus 2011 en het daaropvolgende feest brachten we met
de harmonie een serenade, waar je zichtbaar van genoot. We konden je alsnog
onderscheiden met de eer die hoort bij een zilveren muziekjubileum. Een dik
verdiend hommage aan een groots muzikant.
Je bent een echte doorzetter. Dat was je al in je muziek, maar werd ook in je
ziekteproces duidelijk. Met een grenzeloos optimisme ging je je ziekte te lijf.
Waar anderen nadachten over wat je allemaal niet meer zou kunnen, richtte jij
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je op wat we kon. Je gaf niet op, dat deed je op bewonderenswaardige wijze. In
de tijd dat spelen moeilijker ging ondersteunde je je collega-muzikanten door
het voor te zingen. Zo gaf jij je liefde voor de muziek door. Je piekerde en
dacht na hoe je jouw instrument, jouw bariton, meer passend kon maken, zodat
je kon blijven spelen.
Terwijl je ziekte zich verder ontwikkelde bleef je op afstand de ontwikkelingen
van de harmonie volgen. Toen je bariton was aangepast speelde je in het voorjaar
van 2012 nog mee in de voorspeelmiddag. Je gaf ondanks de hinder die je in je
handen ondervond een solistisch optreden, waaruit velen nog tot in lengte van
jaren inspiratie kunnen halen.
Het laatste jaar kwam je enkele keren op zaterdagochtend kijken naar de
vorderingen van de verbouwing van ons nieuwe verenigingsgebouw. In het najaar
van 2013 mocht ik je rondleiden in De Muziekfabriek. Als een echt
verenigingsmens was je trots op wat er aan het ontstaan was.
Van de harmoniemuziek genoot je nog steeds. Bij verschillende optredens ben je
nog langsgekomen, al was het wel op de achtergrond. Te moeten erkennen dat je
niet meer mee kon doen was pijnlijk voor je, maar genieten van de muziek deed
je nog steeds.
Die pijn is nu voorbij. 30 jaar ben je bij onze vereniging geweest. Een
rasmuzikant pur-sang, die op zijn eigen eigenwijze wijze, met een grote hang
naar perfectie in onze vereniging musiceerde. Op die manier zullen wij je
gedenken. En één ding weten wij zeker, jij zult jouw muzikale talent meenemen
en anderen de liefde voor muziek meegeven, waar je nu ook bent. Twan, dank je
wel voor alles, het gaat je goed!
Lambert van der Ven
voorzitter Harmonie Sint Servaes.
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Rouwadvertentie en gedachtenisprentje

Bezoek onze website www.st-servaes.nl

Zend kopij voor een nieuwsbrief naar: nieuwsbrief@st-servaes.nl
Deze kan in de volgende nieuwsbrief worden opgenomen.
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