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Door Roelof Braad, stadshistoricus van Heerlen 
en bereikbaar bij Rijckheyt, centrum voor  
regionale geschiedenis te Heerlen

Foto‘s: collectie Rijckheyt, Heerlen

Muziek is al zo oud als de mensheid. Je 
kunt er even bij weg mijmeren om de  
alledaagse sleur en problemen even van  
je af te zetten, om heerlijk te ontspannen. 
Het is een groot goed dat zoveel mensen 
hartstochtelijk elke minuut van hun vrije 
tijd gebruiken om muziek te maken. Als 
solist, maar veel gezelliger en socialer in 
een band, koor of muziekvereniging. 
Hoewel in Oostelijk Zuid-Limburg over de 
muziek van vóór 1800 zeer weinig bekend 
is, kent de regio sinds mensenheugenis 
muzikanten. Hun passie voor muziek 
inspireerde ook vele anderen om muziek 
te gaan maken. 
In de loop van de 19de, maar vooral in  
de 20ste eeuw ontstonden vele muziek-
gezelschappen, zangkoren, harmonieën en 
fanfares. Door de explosieve bevolkings-
groei door de opkomst van de mijnindustrie 
en de achturige werkdag, waardoor ook 
voor de gewone werkman meer ruimte 
kwam voor vrijetijdsbesteding kreeg bijna 
elke wijk van de regio wel zijn eigen  
zangkoor of harmonie of fanfare. De  
passie voor muziek in de wereld van  
harmonieën en fanfares leidde in 
onze regio zelfs tot het regel-
matig terugkerende 
Wereldmuziek- 
concours in 

Kerkrade. Maar ook andere evenementen 
met een rijke historie bewijzen dat de  
passie voor muziek in de regio springlevend 
is. Denk maar eens aan het jaarlijkse 
Charles Hennen concours, Euriade en de 
internationale harpweken in Rolduc, om 
maar enkele voorbeelden te noemen.

De oudste muziekverenigingen
De dorpsbewoners in de regio kregen 
nauwelijks een kans om in contact te 
komen met andere muziek dan de  
volksmuziek en het vermaak van  
rondtrekkende speellieden. Kreeg men 
die mogelijkheid, dan was dat in de 
kerk om daar bij het zangkoor of 
op het orgel zijn kunsten te 
vertonen. Rond 1825 komt 
een nieuwe trend op: de 
gegoede burgers gaan 
in groepsverband 
spelen. 

Passie voor muziek...
Vroeger
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Links: In het midden Hubert Frederik Hennen, 
geboren op 25 januari 1830 te Heerlen en 
overleden aldaar op 10 april 1909. Musicus. 
Rechts: Charles Marie Arnold Hennen, geboren 
op 3 december 1861 te Londen en overleden op 
21 augustus 1953 te Heerlen, musicus, zoon 
van Hubert Frederik. Links: Maria Frans Johan 
August Hennen, geboren op 5 augustus 1858 en 
overleden op 30 oktober 1930 te Hulsberg (L), 
musicus, ongehuwd. 

Rechtsboven: St. Caecilia in de Geleenstraat 
van Heerlen tijdens een jubileumoptocht aan 
het begin van de 20ste eeuw. 

Hierboven: Het mijnorkest van de Emma bij de 
ingang van de staatsmijn aan de Akerstraat 
Noord in Hoensbroek.
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Daarvoor 
was men in 

eigen kring actief. 
Er werd thuis piano en 

viool gespeeld. Maar als de 
sociëteiten een belangrijke 

rol gaan spelen in het sociale 
leven van de burgerij worden er 

meer en meer concerten en bals 
gegeven. De blaasmuziek werd snel 

populairder, vooral bij de jonge burgers. 
Men moest over tijd en geld beschikken 

om zich een instrument en muziekles te 
permitteren.
De oudste muziekvereniging in onze regio 
ontstond 175 jaar geleden toen een aantal 
jonge mannen uit de gegoede Heerlense 
burgerij zich samenpakte om een muziek-
korps op te richten. Instrumenten werden 
in het buitenland gekocht, les nam men  
in Aken. In 1833 was men zover dat de 
harmonie St. Caecilia kon worden  
opgericht. Al in 1836 werd het eerste  
officiële concert gegeven. Vooral het 
optreden tijdens het bezoek van koning 
Willem II aan Heerlen in 1841 heeft indruk 
gemaakt, ook buiten Heerlen.

Later in de 19de eeuw ontstaan ook  
harmonieën en fanfares in andere 

plaatsen. En vooral belangrijk: in het 
kielzog van St. Caecilia in Heerlen 

zijn mensen enthousiast geraakt 
voor de muziek en hebben  

kansen benut om de muziek 
bovenregionaal uit te  

dragen. Ik heb het dan 
over mensen als de 

muziekinstru-
menten-

fabrikant Mathieu Kessels en muziek-
schooldirecteur Charles Hennen.

Muziekinstrumentenfabrikant 
Mathieu Kessels
Mathijs Jozef Hubertus Kessels (1858-1932) 
bleek al op jeugdige leeftijd aanleg voor 
muziek te hebben. Met zijn oudere broer 
speelde hij in het harmonietje. Op  
achtjarige leeftijd kreeg hij zijn eerste 
muzieklessen. Toen hij vijftien jaar oud 
was, werd hij benoemd tot dirigent van  
de Harmonie St. Caecilia in Heerlen. Hij 
dirigeerde ook andere muziekkorpsen in 
Zuid-Limburg. In Heerlen begon hij een zaak 
in muziekuitgaven en muziekinstrumenten. 
In 1886 verhuisde hij naar Tilburg, waar hij 
de eerste fabriek van muziekinstrumenten 
in Nederland, de latere ‘Koninklijke Neder-
landsche Fabriek van Muziekinstrumenten’ 
en een muziekuitgeverij oprichtte. In een 
mum van tijd had hij 218 mensen in dienst. 
Jaarlijks werden achthonderd piano’s 

geproduceerd, grotendeels voor de 
Engelse markt.  

Daarnaast maakte hij 
strijkinstrumenten, 

trommen, 
pauken, 

Linkerpagina: 
Het muziekkorps 
van de Oranje-
Nassaumijnen was een van 
de eerste die geüniformeerd 
zijn concerten gaf. Hier het orkest 
bij de mijn in 1931; Eén van de 
grammafoonplaten van het harmonie-
orkest Oranje-Nassaumijnen. 

Hiernaast, van boven naar beneden: Het  
harmonieorkest van de Oranje Nassaumijn bij 
de ontvangst op het stadhuis in Heerlen van 
prinses Juliana in 1948; De fanfare St. Jozef 
van Heerlerheide bij de ingang van de Oranje- 
Nassaumijn III; De eerste editie van het Wereld 
Muziekconcours in Kerkrade werd een muziek-
wedstrijd voor ‘s werelds beste harmonieën, 
fanfares, brassbands, mandoline- en accordeon- 
orkesten. Ook vonden er marswedstrijden en 
galaconcerten plaats. Het succes was groot.  
Er namen 80 muziekkorpsen aan deel en er 
kwamen 100.000 toeschouwers op af. Hier een 
foto van het WMC in 1993.

harmonica’s, zelfspelende piano’s, gitaren, 
citers, mandolines, vleugels en zelfs korte 
tijd harmoniums. De nadruk kwam echter 
spoedig op koperen en houten blaas- 
instrumenten te liggen. Deze instrumenten 
werden over de hele wereld verkocht. Aan 
de fabricage werd alle aandacht besteed. 
Kessels sleepte op wereldtentoonstellingen 
heel wat prijzen in de wacht en vanaf 
1900 mocht hij zich hofleverancier noemen. 
De fabriek leverde instrumenten aan  
militaire muziekkorpsen en ook aan de vele 
amateurgezelschappen, vooral ook in zijn 
geboortestreek, waar hij nog regelmatig 
te gast was.
Bekend is Kessels echter ook vanwege zijn 
ontelbare composities. Hij componeerde 
kleinere en grotere werken voor harmonie 
en fanfare. Zijn Slag bij Waterloo is wereld- 
beroemd en werd in Heerlen tot voor kort 
minstens een keer per jaar uitgevoerd. 
Daarnaast schreef hij ook vier operettes: 

De Meikoningin van Geleen, De 
Bokkerijders, De Kozakken te 

Oosterhout en Walram 
van Valkenburg.
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Ontdek en 
beleef 
de nieuwe 
groene wereld 
van Mondo 
Verde

Bovenaan: Een van de andere orkesten met 
een oude ontstaansgeschiedenis: St. Caecilia 
uit Hoensbroek, opgericht 1857; Daaronder: 
Mathieu Kessels (midden met sik en stok)  
bij het 75-jarig jubileum van de Harmonie  
St. Caecilia te Heerlen in 1908. Onderaan:  
St. Caecilea Heerlen bij een straatconcert bij 
gelegenheid van de geboorte van prinses 
Beatrix in 1938.

Parkstad Limburg is een attractie rijker. Mondo Verde Landgraaf is groter, 
anders, leuker en avontuurlijker. Puur genieten voor jong en oud, in een 
prachtige groene tuin. Met passie gemaakt.
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Vioolvirtuoos 
Charles Hennen

Als ik het over de latere 
oprichter van de Heerlense 

muziekschool, Charles Marie 
Arnold Hennen (1861-1953), heb, 

dan moet ik meteen vermelden dat 
hij een van de vele Hennens is met 

passie voor muziek. Zijn vader Frederik 
was een beroemd violist. Zijn ooms Arnold 

en Mathieu Hennen waren beiden bekende 
musici en componisten. Reeds op 13-jarige 
leeftijd trad Charles op als violist in de 
concertzaal van het conservatorium te Luik. 
In 1888 werd hij eerste violist en kort 
daarna soloviolist van de Fransche Opera. 
In Antwerpen werd hij bekend door zijn 
concerten en in Londen beroemd door  
de uitvoering van de door zijn vader  
gecomponeerde Tarantella. Dertig jaar lang 
was hij concertmeester van de Nationale 
Opera van Antwerpen en hij trad op in 
alle grote steden van Nederland en België. 
Toen hij na de dood van zijn vader in 1909 
zich in het Huis Strijthagen tot Welten 

vestigde, bleef hij actief in de muziek en 
probeerde hij de bevolking van Heerlen 

liefde voor de muziek bij te brengen, 
vooral door de oprichting in 1910 

van de Heerlense Muziekschool, 
waarvan hij 22 jaar directeur 

was. Veel bekende Limburgse 
musici uit die tijd kregen er 

een gedegen opleiding. 
Bij gelegenheid van 

zijn negentigste 

verjaardag overhandigde de burgemeester 
hem de zilveren eremedaille van de 
gemeente Heerlen. Nog elk jaar wordt het 
naar hem genoemde ‘Charles Hennen 
Concours’ gehouden. Dat is een prestigieus 
concours van wereldniveau, met als 
hoofdmoot een wedstrijd voor jonge 
kamermusici, afkomstig uit vele landen, 
ook buiten Europa. 
De passie voor de muziek van beide heren 
stak vele anderen aan. Door hun inzet 
werd bijgedragen aan de muziekkwaliteit 
van de vele koren, harmonieën en  
fanfares en niet in het laatste die van de 

mijnorkesten. ‘‘Die spelen helder als 
mijnwerkers‘’ was een veel 

gehoorde uitdrukking.


