
Drie jubilarissen:'OBK voelt als een familie'
Ze z$n alle drie even 'oud' (al bestrijdt Willy Kerkhof dat ten stelligste), begonnen tege-
lijkertijd bU OKB en zijn nu tegelijkertijd zestig jaar lid.

) van de redactie

Met zijn 37'en waren ze, toen ze in 1961 hun eerste

theorieles kregen in de brandweerkazerne in Erp.

37 Jongens. Want meiden gingen in die tijd nog
niet bij de harmonie, maar bij de drumband."lk wist
nog dat we'auditie'moesten doen'i herinnert Willy
Kerkhof zich. "Toon van Beek, de toenmalige diri-
gent, in het dagelijkse leven een lijvige kapper uit
Den Bosch, zat achter het ene tafeltje. Daar moes-

ten we eerst langs om een do-re-mite zingen.Toon
Strijbosch zat achter het tweede tafeltje:'Volgende
week een potlood en een kwartje meebrengen. Je

bent geslaagdi zei diel'
Dat kwartje was het lesgeld, het potlood was om
muzieknoten te leren schrijven. Want in het eerste
jaar muziekles kwam er geen instrument aan te pas.

Dat was vooral een kwestie van noten leren lezen.

Met Harry van Brussel die als enige nieuwkomer uit
Boerdonk kwam: elke week over het pèdje langs

het karrespoor ... Zodra ze die theorie onder de

knie hadden, mocht je op les bij Piet Donkers, de

beste trompettist uit het orkest en mede daarom
ook de docent van de nieuwe lichting muzikanten.
"Het was een heel andere tijd dan nu'i zegt Harry.

"ln alle opzichten. Als je als klein mènneke jarig

was, dan trakteerde je het hele orkest op een siga-

ret. Het orkest speelde daarna 'Lang zal hij leven'

voor jou. Ook bij serenades gebeurde dat: kwamen
ze met een dienblad met sigaren en sigaretten
langs de muzikanten gelopen. Je kunt het je niet

meer voorstelleni'

Het familiegevoel
Harry begon op de hoorn en stapte al snel over op
de trompet. Ook Jan kreeg de hoorn:"ln die tijd was

dat een'napik-instrumenti Puur begeleidend. Later

kwamen er ook voor de hoorn heel mooie partijen.

Uiteindelijk kreeg ik de bariton. Die zou ik heel veel
jaren blijven spelen. Er is één instrument dat me al-

tijd in het bijzonder heeft getrokken: de trombone.

Maar ja, die was voorbehouden aan Martien Beek-

mans, die langer lid was. Een paar jaar geleden heb

ik alsnog de overstap gemaakt. Fijn, dacht ik. Dan

hoef ik ook niet meer met zo'nzware koffer te sjou-

wen. En inderdaad, de trombone is kleiner. Er zit al-

leen een heelbataljon aan dempers bij ..."
Willy had de tuba in handen. Totdat dirigent Jan

Merx andere ideeën had met hem: "lk moet jou

even spreken, zei hij op een woensdag, toen we

de pauze in gingen. Jij moet de bas gaan spelen,

vertelde hij me.'Dat doe ik nietizei ik heel stellig. lk

was apetrots op mijn tuba en mocht net een paar

maanden zelfs de eerste partij blazen.'Wij hebben

dat beslotenlzei Merx. Om een lang verhaal kort te
houden: drie minuten later had ik de basl'

Natuurlijk hadden de drie heren hun voorkeuren,
maar eigenlijk ... maakte het hen niet uit wat ze

speelden. Als ze maar konden spelen. "Dat komt

door de sfeer binnen de club'l zegt Harry. "Die is al

die jaren niet veranderd. Of je nu 7 bent of 70, het

akkedeert met elkaar. Zelf speel ik ook mee in het
jeugdorkest, samen met een paar andere ervaren

rotten. Dat is zo mooi! Dat je kinderen mee de mu-

ziekwereld in mag nemen. Dat je ze ziet groeien, als

muzikant en als lid van de verenigingÍ
Jan:"Peter Ketelaars heeft dat ooit eens heel mooi

verwoord: het familiegevoel van onze vereniging,

Zo voelt dat inderdaad ook echt, als een familie. We

zijn heel hecht met elkaarÍ

'Het was spannend'
Terugblikken op de afgelopen zestig jaar, betekent

het ophalen van herinneringen. Zoals die aan de

muziekfeesten in de oude sporthal aan de Paus

ioanneslaan, waar grote namen hebben gestaan,

waaronder de Koninklijke Militaire Kapel, die als

voorwaarde stelde dat het podium lager gemaakt

moest worden. Herinneringen aan de uitstapjes,

aan de concoursen, het eindeloze Íepeteren daar-

'Volgende week een potlood

en een kwartje meebrengen.

Je bent geslaagdl

voor, aan de discussies die van alle tijd zijn tussen

de voorkeuren voor zwaardere of lichtere muziek,

aan de dirigenten, de overleden leden en aan de

vele evenementen waar OBK aan bijdroeg of die ze

zelf heeft opgezet, zoals het Klank- en Lichtspel en

Lost in Music.

"Die eerste editie van Lost in Music in 2001 ... die

is onvergetelijk", zegt Jan.'Alles was nieuw. En al-

les regelden we zelf. Zat je daar als muzikant op

het podium je druk te maken over of die lamp wel

op tijd weggehaald werd. Het was spannend, ook

omdat we voor het eerst met een combo samen

speelden, maar het was fantastisch om te ervaren

hoe zo veel mensen bij elkaar komen, in de tech-

niek, de opbouw en de muziek, om zo'n evenement

neer te zetteni'

Eigenlijk had er nog een evenement bij moeten

staan dat bij heel veel mensen een onuitwisbare

indruk achter had moeten laten: het Blauwe Uur.

Gepland in mei 2020, ter ere van het honderdjarig

bestaan van de vereniging, maar door de bekende

oorzaak uitgesteld naar voorjaar 2022. Jan: 'Alles

was geregeld. Alles rondom het prachtige blauwe

uur, als de zon opkomt en het licht op zijn mooist is.

Dat zijn we nu weer opnieuw in de steigers aan het

zetten. Er zou bijvoorbeeld een span paarden op

muziek van OBK'dansen'. Maar het is maar de vraag

of dat zelfde span nog actief is ... Het draaiboek ligt
er, maar alles moet weer opnieuw opgestart wor-

den. Dat is niet erg, hoor. Want dit wordt weer zo'n

evenement waar over gepraat gaat wordenJ'

Zaterdag concert voor de jubilarissen

Zaterdag worden de drie jubilarissen in het zonne-

tje gezet, tijdens een concert in ter Aa dat mede ter
ere van hen wordt gegeven en waar iedereen van

harte welkom is. Alle drie zestig jaar lid. Alle drie

even oud. "Ho ho ... we zijn alle drie uit 1950. Maar

zijzijn al 71. lk nog niet'i zegt Willy.

Aan stoppen denken alle drie nog niet. "Het mooie

van muziek maken? Dat je je kop leeg kunt maken'i

zegt Jan."Je bent even helemaal alleen met muziek

bezig en vergeet de resti' Harry: "Mooi is ook dat
je iets neerzet, met zUn allen. Je begint op nul en

werkt samen aan een stuk dat klopt; een stuk dat
je je samen eigen hebt gemaakt. Die repetities ...

die zijn er de reden van dat ik zo van muziek maken

houdÍWilly:"Waarbij ook het derde uur niet onbe-

langrijk is ..."

De drie muzikanten van Iichting'50 die alle drie
alzestig jaar Iid zijn van OBK:Willy Kerkhof,

Harry van Brussel en Jan van de Wijdeven.

-17


