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VOORZITTERS 
mr. Jules Geradts 1898-1935 
Jos Hennekens 1935-1945 
Harrie Visschers 1945-1949 
Wulm Verschueren 1949-1953 
Harrie Visschers 1953-1954 
Paul Geraeds 1954-1955 
Lei Frenken 1955-1957 
Paul Geraeds 1957 
Jac van Birgelen 1957-1968 
Bair Cox 1968-1978 
Giel Geraeds 1978-1980 
Harrie Thegels 1980-1982 
Jan van der Varst 1982-1991 
driemanschap 1991-1993: Pierre van Bree, 
Giel Geraeds en Harry Maessen 
Harry Maessen 1993-1995 
Jacques Biermans 1995-2000 
Sjra Schenk 2000-2006 
Mart Janssen 2006-heden 
 

SECRETARISSEN 
van 1898 tot en met 1945: 
Frans van Heel  
Casj Schoenmakers 
Jac Biermans                                  
Hannes Willems                              
Sef Willems  
Pier van Bree  
Joseph Dirks  
Sjang Timmermans  
 
G. Derix 1946-1949 
Wulm Verschueren 1949-1951 
Ger Derix 1951-1953 
Pierre van der Varst 1953-1971 
Harrie Thegels 1971-1979 
Jan van der Varst 1979-1982 
Marian Demarteau 1982-1985 
Dion van der Vorst 1985-2000 
Wim Veelen 2000-2009 
Marian vd Vorst-Demarteau 2009-heden 
 
DIRIGENTEN 
2008-heden – Guido Swelsen 
2008-2008 – Harry Vorselen 
2007-2008 – Theo Wolters 
2006-2007 – Bram Sniekers 
1996-2006 – Steven Walker 
1991-1996 – René Schrader 
1983-1991 – Dominique Schreurs 

1977-1983 – Harrie Cober 
1954-1977 – Leo Sevriens 
1945-1954 – Jacques Zilvertand 
1926-1945 – Bair Wolters 
1922-1926 – Jean Rulkens 
1914-1922 – Jos van Helden 
1911-1914 – C. Ex 
1905-1906 – Jean Drijkoningen 
1898-1911 – Leopold Roubroeks 
 

DIRIGENTEN 
2008 – heden  
GUIDO SWELSEN 
 
Guido Swelsen (Puth, 15 juni 
1968) zette zijn eerste 
muzikale stappen bij de 
Koninklijke Fanfare St. 
Caecilia in Puth. Zijn 
hoofdvakken waren slagwerk 
(docenten Pieter Jansen, 
Werner Otten en Ruud Wiener), en HaFa-
directie (docent Jo Conjaerts), met als 
bijvakken piano en trompet. 
In 1992 en 1994 behaalde hij 
achtereenvolgens de diploma’s docerend 
musicus slagwerk en uitvoerend musicus 
slagwerk. Nadat hij in 1991 zijn 
praktijkdiploma HaFa had afgerond, behaalde 
hij in 1995 zijn Groot-HaFa-diploma. 
Als voorlopig hoogtepunt won hij op het WMC 
in 2001 tijdens de internationale 
dirigentenwedstrijd de zilveren dirigeerstok. 
Naar aanleiding daarvan volgde hij ook nog 
enkele jaren les bij de bekende dirigent Jan 
Cober. 
In augustus 2003 volgde hij met succes een 
internationale dirigentencursus bij het 
Rundfunk Blaser Orchester in Leipzig, waar 
hij meteen zijn eerste contract kreeg als 
gastdirigent. 
Momenteel is hij als dirigent verbonden aan 
harmonie Wilhelmina Posterholt, fanfare De 
Maasgalm in Elsloo, waarmee hij in 2008 het 
landskampioenschap in de 1e divisie 
behaalde, koninklijke harmonie St. Joseph in 
Berg aan de Maas, harmonie St. Pancratius in 
Nulland-Kerkrade en harmonie Amicitia in 
Roggel. 
Verder is hij als docent slagwerk verbonden 
aan Kreato in Thorn en aan de stichting 
Opmaat in Schinnen, verzorgt hij privé-lessen 
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slagwerk, componeert en arrangeert voor 
blaasorkesten en jureert tijdens mars- en 
concertwedstrijden van de Zuid-Limburgse 
Schuttersbond. 
 
2007-2008 
HARRY VORSELEN & THEO WOLTERS 
uit het jaarverslag 2007 | auteur Wim 
Veelen  
Daar dirigent Bram 
Sniekers medio 2007 een 
benoeming als dirigent in 
Spanje aanvaardde en 
daardoor verscheidene 
keren verhinderd was 
om de repetitie te 
verzorgen, werden 
enkele repetities door 
andere dirigenten 
verzorgd. Bram nam op 
de repetitie van 2 
november 2007 afscheid. 
Hij was ruim een jaar 
dirigent van Wilhelmina 
Posterholt. Er werd door 
het bestuur en de 
muziekcommissie gekozen voor een interim-
dirigent in de persoon van Theo Wolters. Deze 
zou in elk geval tot en met de 
concoursdeelname in 2008 blijven. Door 
verplichtingen in het buitenland kon Theo 
vanaf oktober slechts 6 repetities verzorgen. 
De harmonie stond in het afgelopen jaar dan 
ook regelmatig onder leiding van 
gastdirigenten: Richard Bonné (5x), Jan 
Vossen (1x), Jean-Pierre Cnoops (2x) , Rob 
(geen achternaam meer bekend) (1x) en 
Harry Vorselen (3x). 
 
uit het jaarverslag 2008 | auteur Wim 
Veelen 
De harmonie heeft in 2008 in de aanloop naar 
het bondsconcours 42 keren gerepeteerd 
onder leiding van diverse dirigenten: Theo 
Wolters 13 repetities, Richard Bonné, Guido 
Swelsen en Jean-Pierre Cnoops ieder 1 
repetitie en Harry Vorselen 28 repetities. Er 
werden veel groepsrepetities gehouden onder 
leiding van Theo Wolters, Harry Vorselen, 
Roger Niese, Mark Partoens en Fons Klesman, 
maar diverse instrumentgroepen repeteerden 
nog extra op eigen initiatief. Na het concours 
werden 9 repetities gehouden, waarvan 3 
onder leiding van Richard Bonné en 6 onder 

leiding van de nieuwe dirigent Guido Swelsen. 
Deze laatste is sinds 24 oktober 2008 de 
nieuwe muzikale leider van de harmonie. 
Het muzikale hoogtepunt voor de harmonie 
zou de deelname aan het bondsconcours in 
Heerlen moeten worden. Het feit dat in de 
loop van het jaar nog niet duidelijk was met 
welke dirigent en met welke werken de 
harmonie zou deelnemen, zorgde echter voor 
nogal wat onrust binnen de vereniging. 
Uiteindelijk werd door het bestuur besloten 
dat de voorbereiding gezamenlijk door Harry 
Vorselen en Theo Wolters zou geschieden en 
dat het concoursoptreden geleid zou worden 
door Harry Vorselen. Onder leiding van deze 
laatste werd op 12 oktober met 90,25 punten 
een eerste prijs met lof der jury én het 
Limburgs Kampioenschap in de 1e divisie 
behaald. Tijdens de receptie op 9 november 
werd dit heuglijke feit feestelijk nogmaals 
gevierd. 
 
HARRY VORSELEN 
Harry Vorselen (1968) studeerde aan het 
conservatorium van Maastricht en behaalde in 
1995 cum laude zijn diploma uitvoerend 
musicus hoorn. Thans studeert hij 
orkestdirectie bij Enrico Delamboye. Hij was 
onder andere eerste hoornist bij het Nationaal 
Jeugd Orkest, het European Union Youth 
Orchestra en het Schleswig Holstein 
Musikfestival Orchester. In 1992 werd hij 
solohoornist van het Noordhollands 
Philharmonisch Orkest en in 1994 bij het 
Radio Symfonie Orkest. Harry Vorselen 
speelde onder dirigenten als Vladimir 
Ashkenazy, Bernard Haitink, Kees Bakels, 
Valerie Gergiev, Mstislav Rostropovich en 
Riccardo Chailly. Harry Vorselen is artistiek 
leider van Symphonic Impulse. Tevens is hij 
dirigent van St. Caecilia Simpelveld en 
Lentekrans Linne. Ook is hij een veelgevraagd 
gastdirigent. 
 
THEO WOLTERS 
Theo Wolters (Melick, 1955) studeerde 
trompet en directie aan het conservatorium 
van Maastricht. Tussen 1975 en 1979 was hij 
als solotrompettist verbonden aan diverse 
orkesten in Nederland en Duitsland. Sinds 
1979 is hij lid van het Koninklijk 
Concertgebouworkest, waar hij speelde onder 
dirigenten als Bernard Haitink, Leonard 
Bernstein, Riccardo Chailly en Mariss Jansons. 

Theo Wolters 

Harry Vorselen 
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Naast docent trompet aan de conservatoria 
van Amsterdam en Maastricht is Theo Wolters 
ook werkzaam als dirigent. Hij was onder 
andere te gast bij het Staatssymfonieorkest 
van Slowakije, Slovak Sinfonietta, het Tbilisi 
Symfonieorkest, het Nederlands Promenade 
Orkest, Concertgebouw Kamerorkest en het 
George Enescu Boekarest Filharmonisch 
Orkest. Sinds 2003 is Theo Wolters vaste 
gastdirigent van het Staatsfilharmonisch 
Orkest van Cluj, Roemenië. Medio 2007 werd 
Theo Wolters eerste dirigent van Harmonie 
Concordia Melick. 
  
2006-2007 
BRAM SNIEKERS 
Bram Sniekers (1972) 
groeide op in het 
Limburgse witte stadje 
Thorn. Op 9-jarige 
leeftijd kreeg hij zijn 
eerste trompetlessen bij 
de plaatselijke 
muziekschool. Van 1989 
tot 1994 studeerde hij 
Docerend Musicus en Uitvoerend Musicus 
Trompet bij Theo Wolters aan het Maastrichts 
conservatorium. 
Al tijdens die opleiding werd hij -19 jaar oud- 
aangenomen als solotrompettist van de 
Koninklijke Militaire Kapel te Den Haag, waar 
hij tot 2000 werkzaam was. Met dit orkest 
trad hij vele malen op als solist, in Nederland, 
maar ook in Canada, Rusland, Ierland en 
Duitsland. Met dit orkest speelde hij onder 
meer de trompetconcerten van Haydn, 
Hummel en Aratiunian. 
In 1990 was Bram Sniekers prijswinnaar 
tijdens het concours van Stichting Jong 
Muziektalent Nederland in Enschede. 
Van 1999 tot 2005 was hij vaste remplaçant 
trompet bij het Radio Symfonie Orkest. Als 
freelance-trompettist speelde hij in nagenoeg 
alle symfonieorkesten in Nederland. In 
december 2005 werd hij uitgenodigd op het 
Italiaanse eiland Sardinië, waar hij als solist 
optrad met orkesten uit Monastir en 
Montserrato. In mei 2006 speelde hij een 
maand bij het Spaanse Orquesta de Castilla y 
Leon, waarmee hij op tournee ging naar 
Colombia en de Dominicaanse Republiek. 
Lessen hafa-directie volgde Bram Sniekers bij 
o.a. Jan Cober, Maurice Hamers en Pierre 
Kuijpers. Sinds 1995 dirigeert hij diverse 

amateurorkesten, waarmee hij vele successen 
behaalde tijdens concoursen, festivals en 
concerten. Momenteel is Bram Sniekers 
dirigent van het Spaanse Banda de Lalín in 
Lalín. 
In 2005 was hij halve finalist tijdens de 
internationale dirigentenwedstrijd van het 
Wereld Muziek Concours, waar hij de 
Marinierskapel der Koninklijke Marine 
dirigeerde. In 2007 werd hij geselecteerd voor 
een internationale masterclass bij het 
Metropole Orkest, met docenten Vince 
Mendoza en Jan Stulen. Op 4 maart 2007 was 
hij een van de 6 kandidaten die het Metropole 
Orkest dirigeerden tijdens het slotconcert van 
de masterclass in Hilversum. 
  
De volgende artikelen zijn genomen uit het 
boek Honderd jaar musiceren in Posterholt 
| auteur Jeu Veelen 
 
1996-2006 
STEVEN WALKER 
Inmiddels is de muzikale 
leiding sinds september 
1996 in handen van 
dirigent Steven Walker, 
geboren in 1962. Hij 
studeerde de hoofdvakken 
klarinet en hafa-directie 
aan de conservatoria van 
Maastricht en Amsterdam. 
Zijn klarinetlessen volgde hij bij Willem van 
der Vuurst en George Pieterson van het 
Koninklijk Concertgebouw Orkest en de 
directielessen achtereenvolgens bij Martin 
Koekelkoren, Sef Pijpers sr. en Pierre 
Kuijpers. Als arrangeur van harmonie- en 
fanfaremuziek geniet hij inmiddels grote 
bekendheid. 
Enkele van zijn arrangementen treffen we aan 
op de eerste CD-opname van de harmonie. 
Een novum, dat in het jubileumjaar op 10 
januari 1998 werd gepresenteerd onder de 
heel toepasselijke titel Emblem of Unity, een 
teken van eenheid, dat verwijst naar de sfeer 
en de samenwerking binnen de vereniging. 
 
Steven werd in 1962 te Blackpool (GB) 
geboren en verhuisde in 1971 naar Kerkrade 
waar hij al gauw lid werd van een plaatselijke 
muziekvereniging. 
Hoewel zijn hart uitging naar de saxofoon, 
wist de toenmalige dirigent hem over te halen 

Bram Sniekers 

Steven Walker 
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klarinet te gaan spelen, omdat de harmonie 
daar een tekort aan had vanwege de 
omschakeling van fanfare naar harmonie. Aan 
de Muziekschool te Kerkrade volgde hij 
naderhand een voorbereidende vakopleiding 
Conservatorium bij diverse docenten. 
Na zijn middelbare school (gymnasium 
Rolduc ’76 tot ’82) volgde hij klarinetlessen 
bij Willem van der Vuurst van het Koninklijk 
Concertgebouworkest en een opleiding HaFa 
directie bij Sef Pijpers aan het Maastrichts 
Conservatorium. 
In 1986 behaalde hij aan het Maastrichts 
Conservatorium zijn Docerend Musicus 
diploma HaFa Directie m.m.v. De Koninklijke 
Philharmonie Bocholtz, waar hij jarenlang 
solo- en esklarinettist was o.l.v. maestro Heinz 
Friesen. 
In 1988 behaalde hij in Maastricht zijn 
Docerend Musicus diploma klarinet en 
vervolgde deze studie aan het Sweelinck 
Conservatorium te Amsterdam bij George 
Pieterson, soloklarinettist van Het Koninklijk 
Concertgebouworkest en behaalde in 1990 
zijn Uitvoerend Musicus diploma met 
onderscheiding. Van 1984 tot 1987 was hij 
soloklarinettist van Het Nationaal Jeugd 
Orkest te Amsterdam en maakte tournees o.m. 
naar Italië, Griekenland en Frankrijk. Verder 
remplaceerde hij jarenlang in diverse 
symfonieorkesten waaronder Het Limburgs 
Symfonie Orkest, het Noordhollands 
Philharmonisch Orkest, Het Gelders Orkest en 
Opera Forum Philharmonisch te Enschede. 
Daarna nam hij een vervolgopleiding HaFa 
directie van 4 jaar bij Pierre Kuijpers (1996 
tot 2000). Verder volgde Steven 
directiecursussen bij de Amerikanen Arnald 
D.Gabriel en Gerald Brown. 
Als HaFa dirigent heeft Steven over de jaren 
grote successen geboekt, met name met 
harmonie St. David Voerendaal, harmonie 
Wilhelmina Posterholt, de Koninklijke 
Harmonie van Horst en de Koninklijke 
Harmonie St. Martinus 
Opgrimbie/Maasmechelen, waarmee hij 
herhaaldelijk 1e prijzen met lof der jury in de 
wacht sleepte en aan diverse 
Landskampioenschappen deelnam. 
Momenteel is hij als dirigent verbonden aan 4 
harmonieën die alle uitkomen in de 1e divisie, 
t.w. twee laatst genoemde orkesten en 
Harmonie Orkest Concordia Treebeek en de 
Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden. 

Hij werkte samen met o.a. Marco Bakker, 
Ernst Daniël Smit, Het Rotterdams Opera 
Koor, Dana Winner, Gé Reinders, Henk Poort, 
John Bröcheler, Edwin Rutten, Willy Claes en 
Edmund Tolliver. 
Verder heeft hij als dirigent samengewerkt 
met de koninklijke Harmonie uit Peer en het 
Nationaal Jeugd Harmonie Orkest. 
Steven is sinds 1992 werkzaam aan Stichting 
Kreato te Thorn als klarinetdocent en geniet 
hij grote bekendheid als arrangeur van 
HaFamuziek. Gastdirecties in binnen- en 
buitenland en zitting in juryteams behoort 
ook tot zijn bezigheid. 
Ook was aan hem de grote eer tijdens de FIFA 
WK-voetbal voor jeugd in juni 2005 in het 
Parkstad Stadion te Kerkrade als dirigent en 
arrangeur de openingsceremonie te 
verzorgen. 
In juni 2005 had hij een groot aandeel als 
dirigent, arrangeur en klankregisseur in de 
succesvolle CD/DVD productie Blaos mich nao 
Hoes van Gé Reinders en schreef hij 
arrangementen voor de 2006/2007 Rowwen 
Hèze-tour met blaasorkesten. 
In juli is hij 2006 medeoprichter van The New 
Clarinet Symphonics (TNCS). 
  
1991-1996 
RENÉ SCHRADER 
AUGUST THISSEN 
Tot de benoeming van René 
Schrader als dirigent op 15 
juli 1991, was er voor enkele 
maanden een interim-dirigent 
in de persoon van August 
Thissen, beter bekend als 
‘Auke’ Thissen. Hij werd 
geboren uit een zeer muzikale familie. Zijn 
vader Leonard was voorzitter en vijf van zijn 
broers waren eveneens muzikant bij 
harmonie St. Cecilia Grevenbicht-Papenhoven. 
August speelde dwarsfluit en piccolo. Hij 
volgde aan het Conservatorium Maastricht de 
opleiding voor dwarsfluit, die hij succesvol 
afrondde. Tevens behaalde hij het 
dirigentendiploma. Daarnaast was hij zeer 
succesvol als drumbandinstructeur en als 
dirigent van diverse muziekgezelschappen. 
Hij was docent bij Kreato te Thorn en jurylid 
bij concert- en marswedstrijden van 
harmonieorkesten en drumbands.  

René Schrader 



 

 5 

h
ar

m
o

n
ie

 W
ilh

el
m

in
a 

P
o

st
er

h
o

lt
 

Schrader was muziekdocent aan de 
Scholengemeenschap Swalmen-Reuver en bij 
Kreato en dirigent van de Philharmonie 
Maasniel (ere-afdeling) en fanfare St. Wiro 
van Reutje-Sint Odiliënberg (superieure 
afdeling). Onder zijn directie moest het korps 
zijn muzikale capaciteiten binnen de 
reglementair gestelde termijn van vijf jaren 
opnieuw onder bewijs stellen. 

Vermeldenswaard is, dat tussentijds in 1993 
werd deelgenomen aan een internationaal 
concours in het Duitse Trier. In een sterk 
bezette Höchststufe, de hoogste afdeling, 
vergelijkbaar met de concertafdeling in 
Nederland, behaalde de harmonie onder 
leiding van René Schrader met 82,4 van de 
100 punten een verdienstelijke vijfde plaats 
op een deelnemersaantal van twaalf 
verenigingen, waaronder zeer 
gerenommeerde korpsen uit Nederland, 
België, Duitsland en Zwitserland. 
Met het succes van 1989 in de Rodahal in 
Kerkrade nog sterk in het geheugen, werd nu 
weer een intensieve voorbereiding in gang 
gezet voor het LBM-concours in Weert op 22 
oktober 1994. Zelfs een marathonrepetitie 
kwam er aan te pas. Een hele dag trokken de 
muzikanten zich daarvoor met hun verzorgers 
terug in het gebouw van een 
scholengemeenschap in Swalmen. Maar wat 
gebeurde? “Jury richt slagveld aan in de 
superieure klasse”, zo kopte de krant in het 
verslag van het slotconcours. Die jury bestond 
uit Anne de Vries, J. van Ossenbruggen en 
(alweer) Sjeng Claessens. Voor het verplichte 
werk Transitions van Henk Badings en het 
keuzewerk Ouverture on Russian and Kirghiz 
Folk Songs van Sjostakovich werden twee 
maal 152½ punten behaald. 
Veel, zelfs gereputeerde orkesten, tuimelden 
in de puntenwaardering naar beneden. Dat lot 
was ook Wilhelmina beschoren. Met 305 
punten werd een eerste prijs behaald, dat wel. 
René Schrader vond de beloning karig maar 
was ook van oordeel dat het orkest het 
maximale had gepresteerd. Hoewel men 
daarmee niet had kunnen reiken aan het 
resultaat in 1989, was er ondanks alles toch 
tevredenheid. Het was immers gelukt om de 
moeilijke positie in de op één na hoogste 
regionen, de superieure afdeling, te 
handhaven. Dat dit een felicitatie waard was, 

daarvan getuigden een drukke receptie en een 
uitbundige viering. 
Toch volgde anderhalf jaar later een 
directiewisseling, omdat het bestuur een 
hardere opstelling tegenover de muzikanten 
wilde. Maar de dirigent huldigde een andere 
opvatting. De samenwerking met René 
Schrader werd begin 1996 verbroken. 
Tot de komst van een opvolger werden de 
honneurs waargenomen door assistent-
dirigent Richard Bonné. 
 
1983-1991 
DOMINIQUE SCHREURS 
In 1983 waren er twee 
belangrijke gebeurtenissen. 
Op de eerste plaats de 
viering van het 85-jarig 
bestaan. De harmonie 
mocht toen (door loting 
bepaald) voor de eerste 
keer in haar bestaan het 
bondsconcours organiseren van de Limburgse 
Bond van Muziekgezelschappen. Hieraan 
werd door 13 verenigingen deelgenomen en 
het werd een succesvolle organisatie. 
De tweede gebeurtenis was de komst in 
februari 1983 van een nieuwe dirigent na het 
geheel plotselinge en impulsieve vertrek van 
Harrie Cober. Het korps was gegroeid; niet 
alleen in getal maar ook in muzikaliteit. De 
verjonging was in gang gezet. Maar toch, wilde 
men de boot niet missen, dan moest nog meer 
in de toekomst geïnvesteerd worden. Dat 
betekende een nog grotere inzet op het 
terrein van de muzikale scholing en de 
inpassing van de jeugdigen in het korps. De 
nieuwe dirigent Dominique Schreurs kon 
daaraan vorm en inhoud geven. 
Een man met een beweeglijke stijl, zo werd al 
gauw opgemerkt. “Zo heeft Wilhelmina 
Posterholt goede zaken gedaan met het 
aantrekken van Dominique Schreurs, 
waarschijnlijk nog net op tijd”, aldus 
muziekrecensent Joost Becker in De 
Limburger van 24 oktober 1983. Inderdaad 
een duidelijke beleidsbeslissing van het 
bestuur, onder leiding van de nieuwe 
voorzitter Jan van der Varst, dat voor de 
komst van Schreurs koos om het inpassen van 
jonge leden in de bestaande groep mogelijk te 
maken. 
Schreurs, in 1954 in Heerlen geboren, was 
daarvoor de bij uitstek geschikte dirigent. Hij 

Dominique Schreurs 
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studeerde aan het Maastrichts 
Conservatorium en behaalde daar de 
diploma’s Uitvoerend Musicus en de 
onderwijsakte B voor tuba, alsmede het 
praktijkdiploma Directie Harmonie, Fanfare 
en Brassband, het zogenoemde groot diploma 
Hafa-directie. Op het internationaal 
dirigentenconcours in het kader van het 
Wereld Muziekconcours 1981 te Kerkrade, 
behaalde hij een tweede plaats met de 
daaraan verbonden zilveren dirigeerstok. 
Belangrijk was bovendien dat hij als 
hoofddocent muzikale vorming verbonden 
was (en nog is) aan de Stichting 
Kreativiteitsontwikkeling Midden-Limburg 
(Kreato) te Thorn. Het was dan ook niet 
vreemd dat hij sterk de nadruk ging leggen op 
een gedegen en intensieve opleiding, vooral 
van de jonge leden. In dat streven vond hij een 
gelijkgezind bestuur achter zich. Wat goed 
was voor Wilhelmina, was ook goed voor 
Kreato: nieuwe leerlingen. 
Al heel gauw was er in de opbouw van het 
orkest een zeer sterke verjonging te 
bespeuren. In het jaar dat Schreurs aantrad, 
waren er, naast de 54 spelende leden, liefst 24 
leerlingen in opleiding waarvan er na 
betrekkelijk korte tijd 15 tot de spelende 
leden gingen behoren. In het kader van het 
scholingsprogramma kwam er ook een 
herhalingscursus voor de al “oudere” leden, 
die door de gemeente extra werd 
gesubsidieerd. Schreurs drong bij het bestuur 
ook sterk aan op een noodzakelijke forse 
uitbreiding van het instrumentarium. 
  
1977-1983 
HARRIE COBER 
Op het directiepodium 
stond nu de jeugdige 
Harrie Cober. Het 
eerste succes onder zijn 
leiding liet niet lang op 
zich wachten. Dat 
kwam met 317½ 
punten en een eerste 
prijs tijdens het 
bondsconcours te Roggel in de afdeling 
superieur op 30 september 1979. Dit was 
tevens het hoogste aantal punten van het 
gehele concours. “Met de bescheiden 
middelen van harmonie Wilhelmina 
verzorgde Cober een charmante, zeer 
muzikale voordracht in ‘Nuances’ van D. 

Dondyne (157½ punten) in een doorzichtig 
klankpatroon met een voortreffelijke balans. 
Het keuzewerk ‘Jupiter’ uit ‘The Planets’ van 
G. Holst (160 punten) werd een vertolking 
met vele sterke elementen in een interessante 
en boeiende voordracht, goed 
gekarakteriseerd en muzikaal zeer knap 
uitgewerkt”, was de mening van muziekre-
censent Sef Adams. Met Harrie Cober, 
afkomstig uit de Koninklijke Harmonie of de 
zogenaamde Sef-Pijpers-School van Thorn, 
reikte Wilhelmina naar een plaats in de 
Limburgse sub-top. Dat was ook de mening 
van secretaris Harrie Thegels, die in een 
kranteninterview verklaarde: “Eigenlijk 
bestaat de afdeling superieur uit twee klassen 
harmonieën, met aan de top de bekende 
harmonieën uit Thorn en met óns 
uitzonderlijk hoge puntenaantal komen we bij 
deze korpsen in de buurt. Met deze uitslag 
hebben we bewezen dat we niet langer meer 
een middelmatige harmonie zijn.” 
Harrie Cober overleed in 2005 op 59-jarige 
leeftijd. 
  
1954-1977 
LEO SEVRIENS 
De nieuwe directeur Leo 
Sevriens, als opvolger van 
Zilvertand, viel kennelijk zo 
goed in de smaak, dat al op 30 
december 1954 tot een vaste 
benoeming werd besloten. 
Dat bleek een gouden keus te 
zijn. Leo Sevriens was een 
professioneel musicus die 
enkele decennia het muzikale niveau van 
harmonie Wilhelmina zou bepalen. Hij werd 
geboren in Echt, waar hij al op 12-jarige 
leeftijd als organist optrad in de Sint-
Landricuskerk. Hij kreeg toen al pianoles aan 
de muziekschool in Roermond. Vanaf 1945 
studeerde hij aan het stedelijk muzieklyceum 
(het latere conservatorium) in Maastricht 
waar hij in 1957 afstudeerde in de 
hoofdvakken piano en orgel. 
Gedurende zijn carrière leidde Leo Sevriens 
verscheidene koren en orkesten. Zijn gouden 
jubileum als kerkmusicus vierde hij in de 
kapel van O.L. Vrouw in ’t Zand in Roermond 
waar hij lang als dirigent en organist 
werkzaam was. Behalve een uitstekend koor- 
en hafa-dirigent (hij was onder andere enige 
tijd dirigent van de gerenommeerde 

Harrie Cober 
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Koninklijke Harmonie van Thorn), was hij als 
pianist en organist een veel gevraagd 
uitvoerend en begeleidend musicus. Een 
allround musicus, dat was Leo Sevriens. 
Deze bescheiden en soms zelf verlegen 
overkomende man was ook als muziekdocent 
bijzonder actief. Sinds 1957 was hij als 
zodanig verbonden aan de Roermondse 
muziekschool. Als pianopedagoog verwierf hij 
veel faam. Onder zijn directie heeft harmonie 
Wilhelmina hard en met succes gewerkt aan 
de verbetering van het muzikale niveau en 
werd ook een andere weg ingeslagen wat 
betreft de repertoirekeuze (Jos Moerenhout, 
Meindert Boekel, Eric Ball). Het is de 
bijzondere verdienste van Leo Sevriens 
geweest dat hij het korps van de lagere 
klassen helemaal in de superieure afdeling 
heeft weten te brengen. 
 
1945-1954 
JACQUES ZILVERTAND 
De vereniging ging na de 
oorlog van start onder 
de muzikale leiding van 
directeur Jacques Hubert 
Zilvertand. Hij werd op 5 
september 1905 geboren 
als zoon van de bakker 
J.K. Zilvertand aan Kapel 
in ’t Zand in Roermond. 
Van huis uit was hij 
kerkmusicus en als directeur-organist 
verbonden aan de H. Hartkerk in Roermond. 
Net als zijn vooroorlogse collega’s, kon hij nog 
gerekend worden tot de categorie “geschoolde 
dirigenten” die hun dagtaak en hoofdinkomen 
buiten de blaasmuziekwereld hadden en in de 
avonduren en/of weekend één of meerdere 
korpsen dirigeerden. Naast hem was er sinds 
1948 overigens ook sprake van een 
onderdirecteur in de persoon van Jos Smeets 
(Sef van Sjtiene-Lambert). Op 1 januari 1949 
was het korps gegroeid tot 43 leden en er was 
een groot aantal openbare optredens. We 
zetten ze even op een rij: 3 muziekfeesten, 10 
optochten, 2 serenades, 2 begrafenissen, 6 
kerkelijke opluisteringen en 2 concerten. 
Uiteraard betekende dit dat er ook meer 
instrumenten aangeschaft moesten worden. 
Daarom kwam al gauw de instelling van een 
instrumentenfonds ter sprake. Om de kas van 
het fonds te spekken was er al direct op 
Paasmaandag een dansavond voor dat doel, 

maar die bracht (nog) weinig op. Om het 
muzikale peil te verhogen kwamen er nu ook 
groepsrepetities en de leden werden 
aangespoord tot deelname aan 
solistenconcoursen. 
  
1926-1945 
BAIR WOLTERS 
Na het vertrek van Jean 
Rulkens ging de 
directie over op een 
muzikant uit eigen 
gelederen. Dat was het 
lid Bair (Bart) Wolters 
die in de jaren dertig 
uitgroeide tot 
ongetwijfeld de bekendste apostel op het 
terrein van zang en muziek in de Roerstreek. 
Zijn naam werd al vanaf 1923 genoemd als 
onderdirecteur, belast met de opleiding van 
de leerlingen. Directeur Jean Rulkens schreef 
toen aan de secretaris: “Amice Pierre (Pier 
van Bree). Ben verhinderd vanavond te 
komen. Leeren jullie zelf maar wat. Bart 
(Wolters) en J(ac) Biermans weten het”. 
Hendrikus Hubertus Wolters, in Posterholt 
beter bekend als Bair van Diel, werd op 27 
oktober 1899 in Posterholt geboren, als zoon 
van een slager annex caféhouder. Toen hij in 
1930 trouwde verhuisde hij naar Sint 
Odiliënberg en daar bleef hij wonen tot zijn 
overlijden in 1986. 
Als achtjarige zong Bart al in een Posterholts 
knapenkoor en als twaalfjarige blies hij de 
tuba in de harmonie, waar hij uitgroeide tot 
een gevierd solist. Maar Bart wilde méér en 
hogerop. Daarom volgde hij verder 
muziekonderwijs bij de bekende dirigent Max 
Guillaume -een vakman- en bij de Roermond-
se muziekpedagoog Elbert Franssen. Muzikale 
opleiding en vorming kreeg hij ook in 
Duitsland. Als jongeman trok hij jaren lang te 
voet van Posterholt naar Heinsberg om er 
vioollessen te nemen bij de beroepsmusicus 
Krückel in Heinsberg. Het was dan ook niet 
verwonderlijk dat hij in 1925 directeur werd 
van de in 1910 opgerichte Instrumentalverein 
van Karken. Met een boerenbedrijfje moest 
Bair Wolters voor een groot gezin de kost 
verdienen. Tijdens zijn carrière als semi-
beroepsdirigent stond hij voor 
muziekgezelschappen in Sint Odiliënberg, 
Merum, Vlodrop en Maria-Hoop. Voor zijn 
kostwinning zal hij daarvoor zeker mede 
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afhankelijk zijn geweest van de inkomsten uit 
zijn directeurschappen. 
In 1926 nam hij de muzikale leiding van 
harmonie Wilhelmina op zich tegen een 
honorarium van vier gulden per repetitie. 
Tijdens zijn directie werden werken 
ingestudeerd als Vienne reste Vienne, 
Doornroosjes bruidsvaart, de Ouverture uit 
Tancrède van Rossini, het Bruidskoor uit 
Wagners Lohengrin en Cavalerie Légère van 
Suppé. Het kan aan de tijdsomstandigheden 
gelegen hebben, maar het valt op dat hij 
tijdens zijn directieperiode met harmonie 
Wilhelmina aan geen enkel concours heeft 
deelgenomen. Het in 1941 door hem bij de 
muziekuitgever bestelde werk met de titel Je 
Maintiendrai (Ik zal handhaven), werd op 26 
december van dat jaar voor het eerst tijdens 
een openbaar concert uitgevoerd. Direct al op 
20 januari -enkele weken later- werd de 
vereniging op de vingers getikt door het op 
nationaal-socialistische leest geschoeide 
Nederlandsch Auteursrechtenbureau dat kort 
daarvoor alle civielrechtelijke rechten en 
verplichtingen van de Buma had 
overgenomen. 
Dat gebeurde wegens een niet aangevraagde 
uitvoering van een viertal muziekwerken, 
waaronder het laatstgenoemde Je 
Maintiendrai. Of er ook een samenhang 
bestond met de -zeker gedurende de 
bezettingstijd- veelzeggende titel van dit 
werk, is niet bekend, maar geeft natuurlijk wel 
te denken. Het was namelijk bekend dat het 
spelen van stukken die volgens de bezetter 
blijk gaven van een Oranjegezinde instelling, 
problemen kon opleveren. Al in 1940 was het 
spelen van Franse en Waalse muziek 
verboden. De harmonie betaalde de 
verschuldigde auteursrechten en liet koeltjes 
weten niet geïnteresseerd te zijn in een 
aangeboden vast auteursrechtencontract. 
Zoals nog zal blijken, gaf deze affaire extra 
aanleiding om de activiteiten in de nu 
volgende jaren op een laag pitje te zetten. 
De inzet van Bair Wolters als opleider van 
jeugdige muzikanten werd regionaal 
geroemd. Niet verwonderlijk dan ook dat 
burgemeester Geradts hem in 1934 aantrok 
als dirigent van het door hem opgericht 
knapenkoor De Stem der Jeugd. Zijn succes 
met dit koor mag daarom niet onvermeld 
blijven. Al in 1937 behaalde hij met dit koor 
een eerste prijs tijdens een concours in Heel. 

Op 28 maart 1940 dirigeerde Wolters de 
harmonie, oud-zangers en het knapenkoor 
tijdens een groots muzikaal 
jubileumprogramma bij gelegenheid van de 
70e  verjaardag van oud-burgemeester 
Geradts. Na de Tweede Wereldoorlog 
veranderde de relatie tussen Wilhelmina en 
dirigent Bair Wolters. 
  
1922-1926 
JEAN RULKENS 
Vanaf september 1922 
werd de directie gevoerd 
door Jean Rulkens. Hij 
stamde uit een rasechte 
onderwijzersfamilie uit 
Maasbree, waar 
grootvader onderwijzer 
was. Als kind kwam Jean 
naar Herkenbosch waar 
zijn vader onderwijzer 
werd. De jonge Jean 
volgde in hun beider 
voetsporen en begon zijn loopbaan als 
onderwijzer in Melick. Daarna stond hij vier 
jaar in Posterholt voor de klas. Als 25-jarige 
werd hij op 1 december 1921 benoemd tot 
hoofd van de openbare school van Vlodrop, 
een functie die hij 40 jaren zou blijven 
vervullen. De liefde voor de muziek kreeg hij 
van zijn vader. Die was koorleider met veel 
gevoel voor de pianomuziek. De muzikale 
opleiding van Jean Rulkens hield niet op bij de 
kweekschool. Hij kreeg zijn verdere opleiding 
onder andere van bekende musici als Paul 
Guillaume en Henri Thijssen uit Roermond en 
hij kon daardoor een professioneel niveau 
bereiken. Bovendien onderhield hij ook goede 
betrekkingen met bekende musici als Elbert 
Franssen en Willem Schulpen. 
Zijn eerste optreden was als dirigent van een 
kerkelijk zangkoor en van een knapenkoor op 
school. Heel de Roerstreek heeft hem als 
musicus leren kennen. Hij voerde onder 
andere de directie van de fanfares van 
Herkenbosch en Vlodrop en van harmonie 
Juliana uit Sint Odiliënberg. Het langst (vanaf 
1935) heeft wel de Gemengde Zangvereniging 
Ons Genoegen uit Vlodrop van hem als 
dirigent mogen profiteren. Ook op 
verschillende andere terreinen van het 
maatschappelijke en culturele leven was Jean 
Rulkens erg actief. Als dirigent van harmonie 
Wilhelmina is hij maar vier jaren actief 
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geweest, van 1922 tot 1926. In 1924 nam hij 
met zijn korps deel aan een concours in 
Linne. Voor de opleiding kon hij rekenen op 
de assistentie van enkele gevorderde leden. 
Bair Wolters (Bair van Diel), die hem later zou 
opvolgen, was onderdirecteur en behartigde 
met anderen de opleiding van de leerlingen. 
“We kregen les van directeur Rulkens. Die 
leerde ons de noten. De grepen moesten we 
zelf maar leren. Ik kreeg later les van Sjaak 
Biermans en Chrisj Sliepen”, wist een 
vroegere muzikant te vertellen. In januari 
1926 -zo blijkt uit het kasboek- ontving 
Rulkens voor het laatst zijn honorarium van 
zesendertig gulden voor negen nog te geven 
repetities. Toch werd zijn band met Posterholt 
niet helemaal verbroken. Vlak na de oorlog 
was er in Posterholt een mannenkoor dat hij 
een tijdlang onder zijn hoede had. 
 
1914-1922 
JOS VAN HELDEN 
De decennia die volgden na de eerste 
wereldoorlog kunnen met recht de topjaren 
worden genoemd wat de uitbreiding van de 
Limburgse blaasmuziek betreft. Als dirigent 
van harmonie Wilhelmina komen we vanaf 
oktober 1914 de naam tegen van Jos van 
Helden uit Roermond. Ook voor hem was het 
dirigeren een nevenfunctie. Zijn hoofdberoep 
was namelijk pianostemmer, reparateur van 
piano’s, harmoniums en Amerikaanse orgels. 
Daarbij was hij ook nog caféhouder. Zijn café 
lag op de hoek van de Dr. Leursstraat en de 
Minderbroederssingel. Bij de Koninklijke 
Harmonie van Roermond speelde hij 
3e  klarinet. Hij was ook de eerste dirigent van 
de in 1917 opgerichte fanfare Sint-Cornelius in 
Roermond, beter bekend als Het Katoenen 
Dorp. Dat was overigens niet het enige 
muziekgezelschap dat onder zijn leiding 
stond. Tijdens een in 1919 door fanfare Sint-
Cornelius georganiseerd festival, waaraan ook 
door harmonie Wilhelmina werd 
deelgenomen, musiceerden bovendien de 
fanfares van Horn, Merum en Vlodrop onder 
zijn directie. Waarschijnlijk kende men hem in 
Posterholt al langer, want in 1908 komen we 
hem in het kasboek tegen als pianostemmer. 
Die piano was overigens in 1903 met 
financiële steun van burgemeester Geradts in 
Duitsland gekocht. 
  

1911-1914 
C. EX 
Als dirigent komen we vanaf 1911 de naam 
tegen van C. Ex. 
In 1913 wordt C. Ex ook genoemd als dirigent 
van harmonie Juliana in Sint Odiliënberg. 
Over zijn leven en werken zijn ons vooralsnog 
geen verdere gegevens bekend. 
  
1905-1906 
JEAN DRIJKONINGEN 
In de jaren 1905-1906 heeft Leopold 
Roubroeks zijn werkzaamheden om een of 
andere reden enige tijd onderbroken. De 
repetities werden in die periode verzorgd 
door Jean Drijkoningen uit Roermond. Hij 
kwam daarvoor met de koets naar Posterholt. 
Hij werd kort na de eeuwwisseling in 
Roermond als musicus en dirigent genoemd. 
Blijkens de inwonerlijst van Roermond uit 
1890 woonde mr. Jean Drijkoningen in de 
Pollartstraat en was hij deurwaarder van 
beroep. 
Hij werd in 1894 genoemd als tweede bas bij 
het Roermonds Mannenkoor en bij de 
Koninklijke Harmonie van Roermond 
bespeelde hij de bombardon. In 1908 schreef 
hij -overigens zonder veel succes- nieuwe 
muziek voor de opera-bouffe Schinderhannes, 
al zegt dat niet zo erg veel over zijn 
capaciteiten. Als dirigent fungeerde hij bij de 
fanfare van O.L.Vrouw in ’t Zand in Roermond, 
het Roermonds Salonorkest en het gemengd 
koor van de Roermondse Zang- en 
Muziekvereniging. Wapenfeiten uit deze 
periode zijn niet bekend. Na dit intermezzo 
nam Roubroeks in oktober 1906 de draad 
weer op. Voor korte tijd slechts, want in 1911 
vertrok hij definitief. 
 
1898-1905 en van 1906-1911 
LEOPOLD ROUBROEKS 
De eerste dirigent was 
een zekere Roubroeks. 
Een schimmige figuur, 
want in het archief van 
de harmonie zijn over 
hem geen persoonlijke 
gegevens bewaard 
gebleven, geen voornaam 
en geen woonplaats. Wél 
mag uit de 
aantekeningen in het 
kasboek de conclusie worden getrokken dat 
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hij het musiceren kennelijk met veel liefde 
heeft gedaan, getuige zijn aanblijven ondanks 
een teruglopend honorarium en het feit dat 
hij, toen de bodem van de kas weer eens in 
zicht kwam, zelfs bereid was om negen 
maanden op zijn honorarium te wachten. 
Ondanks deze lacune tot nu toe in de historie 
van de vereniging, is het gelukt om zijn 
identiteit te achterhalen. Deze Roubroeks was 
de kleinzoon van de in de Franse tijd bekende 
assessor (wethouder) en latere burgemeester 
van Posterholt, Cornelius Roubroeks, voor 
oudere mensen uit Posterholt wellicht beter 
bekend als broewer Nelis. 
De naam van die kleinzoon was Leopold 
Cornelius Roubroeks, geboren in Karken op 
1 januari 1865, als oudste zoon van de daar 
wonende Nederlander Peter Joannes 
Roubroeks en Anna Maria Erdweg. Leopold, of 
Pol zoals hij waarschijnlijk werd genoemd, 
zou een veelzijdig muzikaal mens zijn 
geweest. In het adresboek van de 
Bürgermeisterei Karken stond hij in 1905 als 
musicus ingeschreven. Volgens zijn dochter 
Chrysantha kreeg hij een muzikale opleiding 
in Heinsberg, alsook een opleiding in het 
Latijn van de nu nog legendarische kapelaan 
en latere pastoor van Karken, Wilhelm 
Hencken. Deze schonk hem ook een klavier. 
Leopold was lange tijd ongehuwd en woonde 
in Karken bij zijn vader. 
Vanaf februari 1897 woonde hij in 
Herkenbosch. Volgens het bevolkingsregister 
was hij koster en we mogen aannemen dat hij 
als zodanig in de Sint-Sebastianuskerk 
fungeerde en dat betekende destijds dat hij 
ook organist was. In deze periode werd hij in 
1898 ook dirigent van harmonie Wilhelmina 
in Posterholt. In november 1899 keerde hij 
vanuit Herkenbosch terug naar Karken. Voor 
zijn levensonderhoud werkte hij volgens een 
van zijn kinderen bij zijn vader die in Karken 
meubelmaker (Schreiner) was. 
Later was hij ook lange tijd werkzaam bij de 
Glanzstofffabrieken in Unterbruch. Hij 
verdiende kennelijk toch graag wat extra, 
want in zijn vrije tijd zou hij ook als 
dansleraar werkzaam zijn geweest. Op 1 
februari 1910 werd in Karken een Instrumen-
talverein opgericht en Leopold werd ook hier 

de eerste dirigent tegen een honorarium van 
tweehonderdvijftig Mark per jaar. 
De laatste betaling als dirigent van harmonie 
Wilhelmina in Posterholt vonden we in april 
1911. Waarschijnlijk heeft hij omstreeks die 
tijd zijn ontslag genomen wegens zijn nieuwe 
taak bij de Instrumentalverein in Karken. De 
reden kan ook zijn geweest dat hij, inmiddels 
46 jaar oud, alsnog op vrijersvoeten was 
gegaan. Op 13 april 1913 trad hij namelijk in 
Gerderhahn bij Erkelenz in het huwelijk met 
de 16 jaar jongere Gertrud Drehsen uit die 
plaats. Zij was de dochter uit een 
landbouwersgezin. Het paar bleef voorlopig 
wonen bij Leopolds 79-jarige vader die 
weduwnaar was. Na het overlijden van 
(schoon)vader Peter verhuisde men naar 
Gerderhahn waar het boerenbedrijf van de 
familie Drehsen werd voortgezet; een taak die 
zowel hem alsook zijn vrouw niet erg lag. Zijn 
muzikale talenten bleef hij trouw. 
Volgens zijn kinderen was hij altijd actief met 
muziekgroepen, bespeelde hij niet alleen het 
orgel en het klavier, maar was hij ook 
bedreven op de viool, de citer en de trompet. 
Zijn dochter is nog steeds in het bezit van een 
muziekboekje van haar vader waarin hij in 
1909 onder andere de muziek (met 
Nederlandse tekst) schreef van het lied Het 
Hutje bij de Zee, beter bekend onder de 
beginwoorden Beelden uit mijn kinderjaren. 
Toch heel frappant omdat dit ook de muziek is 
waarop het Posterholts “volkslied” Mien 
dörpke aan et Vlaot werd geschreven. 
Roubroeks werd ehrenamtlich koster-organist 
aan de rectoraatskerk in Gerderhahn waar hij 
zich blijvend verdienstelijk heeft gemaakt als 
oprichter van het kerkkoor St.-Caecilia 
waarvan hij vele jaren dirigent was. Tot zijn 
dood bleef hij de Nederlandse nationaliteit 
behouden.  
Hij stierf in Gerderhahn op 17 februari 1951 
op 86-jarige leeftijd. Zijn in het Belgische 
Edegem wonende zoon Ludwig schonk 
onlangs twee muziekinstrumenten, een 
dwarsfluit en een klarinet, die aan zijn vader 
hadden toebehoord, aan de 
Heemkundevereniging Roerstreek. 

 
 
 
 

 
 


