
Eigenlijk had hij voetballer willen worden 
maar hij werd een trommelaar. En voor 
Phileutonia was dat maar goed ook 
want het kleine jongetje dat toen twee 
uur per dag  oefende omdat hij per se 
heel goed wilde leren trommelen, werd 
uiteindelijk een talentvol lid van de slag-
werkgroep van Jan van der Sommen. 

We hebben het hier over Fred Derksen 
die zo’n 15 jaar geleden lid werd van 
Phileutonia maar toen al een lange car-
rière als slagwerker achter de rug had.
Die carrière begon bij de Schotjes van 
Binderen, een showband waar Fred 
niet alleen zijn Wilma leerde kennen 
maar waar hij ook kennis maakte met 
Schots drummen, een vaardigheid die 
hij verder ontwikkelde in de jaren dat hij 
lid was van de Selected Piping Group 
Amsterdam. Een kleine 30 jaar lang 
reed Fred samen met Peter Korzilius 
naar Amsterdam om bij die vereniging 
zijn grote talent verder te ontwikkelen. 
Hij leerde er als geen ander het  ‘Schots 
drummen’ en volgens Fred is dat niet 
zo maar wat ritmisch noten produceren 
maar is dat ‘drummen op muziek’. Toen-
tertijd was de Amsterdamse vereniging 
daar redelijk uniek in, tegenwoordig is 
de drumwereld enorm veranderd en 
kan Fred zijn ambitie ook bij het veel 
dichterbij gelegen Phileutonia waarma-
ken. Want toen dochter Maud dwarsfluit 

wilde gaan spelen en echtgenote Wilma 
startte met klarinetles, stopte Fred met 
zijn wekelijkse ritjes naar onze hoofd-
stad en werd hij lid van Phileutonia. ‘Een 
prachtige vereniging’, vindt hij zelf, ‘de 
beste vereniging waar ik ooit lid van ben 
geweest’. En waarom? Omdat het een 
krachtige vereniging is, een stabiele 
vereniging met een lange historie, een 
grote potentie en een prachtige sfeer. 
Een echte vereniging, waar iedereen 
klaar staat voor elkaar en waar leden 
gekoesterd worden. Muziek maken is 
voor Fred niet alleen een passie maar 
ook een geweldige uitlaatklep; zes da-
gen in de week gaat al zijn energie naar 
Worldwise, zijn reisbureau in Stiphout  
waar hij samen met Wilma vele Helmon-
ders heel vakkundig voorziet van mooie 
reisadviezen. Zijn wekelijkse repetitie-
avond vormt daarop een welkome afwis-
seling; als echt verenigingsmens wil hij 
daar nog lang zijn muzikale steentje aan 
blijven bijdragen.
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Een nieuw jaar, een nieuwe organisa-
tie. Na vele jaren waarin het bestuur 
de zorg en verantwoordelijkheid droeg 
voor het hele reilen en zeilen van onze 
Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia, 
werd het tijd voor verandering. Meer 
betrokkenheid van de leden en meer 
bevoegdheden voor de  verschillende 
orkesten, dat was wat we wilden. 
Daartoe hebben we de organisatie van 
onze vereniging opgesplitst in twee 
takken: een muzikale tak waaronder 
alle muzikale geledingen vallen en een 
facilitaire tak met zaken als financiële 
administratie, leden administratie, 
commissies voor de muziekinstrumen-
ten en de uniformen, jeugdopleiding, 
PR, beheer gebouwen, commissie 
proms, contacten medebewoners van 
ons pand enzovoort.
De grootste verandering vond plaats in 
de muzikale lijn; voor elk orkest kwam 
er een commissie die - binnen de door 
het bestuur vastgestelde kaders- ver-
antwoordelijk werd voor o.a. het muzi-
kaal niveau, de concerten en uitvoerin-
gen en de bezetting. Als eerste werd 
er een commissie gevormd voor het 
harmonieorkest en deze kreeg meteen 
een zware taak op haar schouders 
gelegd; 
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van de voorzitter

 Thorwald Jørgensen zal op zijn Theremin in een aantal stukken meespelen;  
een Theremin is een zeldzaam elektronisch muziekinstrument dat bespeeld 
wordt door de afstand 
tussen de handen en twee 
antennes te variëren. 
 
Deze samenwerking is al een bijzondere gelegenheid voor Phileutonia, maar 
daarnaast is dit ook het afscheidsconcert van Tom Koster. Eind 2013 heeft 
Tom na veel wikken en wegen besloten om na ruim zes jaar als dirigent
Phileutonia te gaan verlaten. Hij gaat zich meer richten op de opleiding tot 
media vormgever die hij op dit moment volgt en op de andere orkesten die hij 
leidt of waarbij hij speelt. Tom is momenteel dirigent bij Harmonie Excelsior in 
Deurne, hij speelt slagwerk bij de Philips harmonie en hij is daar bovendien 
vervangend dirigent. Tezamen met zijn opleiding geeft dit hem voldoende afwis-
seling en uitdaging voor de komende periode.

Terugkijkend op zijn carrière bij Phileutonia zijn er twee concerten die er uitsprin-
gen: de Royal Phileutonia Proms (met Ellen ten Damme en met Caramba) en het 
concert dat met Wim Daniëls werd gegeven. De samenwerking met muzikanten 
en artiesten bij de Proms blijft uitdagend en leuk en de sfeer  was in de genoem-
de Proms zeer goed te noemen. Het concert met Wim Daniëls was een kwalita-
tief goed en muzikaal concert en de feedback hierop was ook erg positief.
De sfeer, openheid en directheid van Phileutonia zal Tom zeker gaan missen, al 
heeft hij hier in het begin ook erg aan moeten wennen. 

Het concert met Thorwald Jørgensen stond al langer gepland en voor Tom werd 
het een mooie gelegenheid om naar toe te werken als afscheid. Tom had al 
langer een mooi en serieuzer concert op zijn verlanglijstje staan en via Coen 
van der Zanden kwam hij in contact met Thorwald. Sinds de zomervakantie is er 
mailcontact tussen Tom en Thorwald om muziek en bewerkingen af te stemmen 
en inmiddels ligt er een mooi programma: voor de pauze mooie muzikale 
stukken van Russische componisten en na de pauze een lichter 
gedeelte met filmmuziek. Na het concert is er 
gelegenheid tot een hapje en drankje en zal er 
nog een ludieke dienstenveiling plaatsvinden 
t.b.v. de Hongarije concertreis van Philbee.
 
 

Vrijwilligers in beeld 

Fred Derksen
Een Schotse trommelaar.

LID OP DE BOK

 

Marcel 
van Kemenade
“Toen onze kinderen bij de harmonie 
kwamen, werd ik ook besmet met het 
Phileutonia virus!” zegt Marcel van 
Kemenade lachend. Deze 46-jarige 
Helmonder is sinds mei 2011 lid van de 
harmonie en houdt van de gemoede-
lijke sfeer binnen de vereniging. 
“Phileutonia is een gezellige club met 
gezellige mensen, waar we samen 
muziek maken.”

Samen met zijn dochter Chiara speelt 
Marcel bariton sax in het pieporkest. 
Ook is hij vaste supporter van zijn zoon 
Marco die slagwerk speelt in de 
slagwerkgroep en het harmonieorkest. 

Muziek maken is echter niet het enige 
wat Marcel binnen Phileutonia doet.  
Naast trouwe dienst achter de bar is hij 
eveneens actief binnen de straatkorps-
commissie en volgt hij de opleiding tot 
Tamboer-Maitre. Zelfs  op praktisch 
vlak biedt hij de helpende hand: “Als er 
wat tijd over is, help ik met klussen in 
het gebouw.”

Leuke herinneringen aan Phileutonia 
heeft Marcel genoeg. “In de korte tijd 
dat ik bij de harmonie ben, heb ik veel 
leuke dingen meegemaakt. Van de 
Proms tot de carnaval en gezelligheid 
tijdens de kletsavonden!” Het is 
duidelijk dat deze goedlachse familie-
man wel van een lolletje houdt en volop 
van het leven geniet. Zoals hij zelf mooi 
verwoord: “Een dag niet gelachen, is 
een dag niet geleefd!”

Met een prachtig concert 
een mooi afscheid.
Op 16 maart geeft Phileutonia een concert in wijkhuis De Fonkel en dit  
keer zijn er twee bijzonderheden die daarbij een grote rol spelen.

16 maart, Wijkhuis de Fonkel, Aanvang 

14.30 uur (zaal open vanaf 14.00 uur). 

Kaarten à € 5,- zijn te verkrijgen via de 

website van de Stichting “Lambertus 

Concerten” of via Sjef Warmerdam.



Thorwald Jørgensen
Op 14-jarige leeftijd kreeg Thorwald Jørgensen zijn eerste slagwerkles van Peter 
Elberse (paukenist Nederlands Philharmonisch Orkest). Na de middelbare school 
studeerde hij slagwerk aan het Conservatorium van Utrecht en Tilburg, alwaar 
hij les had van Werner Otten, Hans Zonderop, Johan Faber en Peter de Vries. Hij 
studeerde af bij Arnold Marinissen als Uitvoerend Musicus.

De Theremin vormde een logisch vervolg op slagwerk. Dit instrument vereist im-
mers net als slagwerk ook een goede afzonderlijke coördinatie van de linker- en 
rechterhand. Thorwald studeerde bij de gerenommeerde virtuoos Lydia Kavina, 
de laatste protegé van Leon Theremin (de uitvinder van het instrument). Samen 
met haar heeft hij op diverse internationale festivals concerten gegeven. Ook wordt 
Thorwald gecoached door Saskia Boon, voormalig celliste van het Koninklijk Con-
certgebouw Orkest. Met haar bestudeert hij het repertoire voor strijkinstrumenten 
alsmede originele composities voor Theremin. Samen werken zij aan de toepas-
sing van strijkerstechnieken in de praktijk van het bespelen van de Theremin.   

Meer informatie over Thorwald Jørgensen op www.thorwaldjorgensen.com

Agenda 
 

vrijdag 14 maart   20:00
Generale repetitie voor het Lamber-
tusconcert van 16 maart.

zondag 16 maart  14:30
Concert Harmonieorkest in de reeks 
Lambertusconcerten met Thorwald 
Jørgensen op Theremin in Wijk-
centrum De Fonkel

zondag 23 maart
Gezamenlijke repetitie van
Slagwerkgroep en PABO koor

zondag 23 maart  15:00
Veiling van gebruikte instrumenten 
in het Verenigingsgebouw 
- inbreng instrumenten mogelijk

zondag 6 april   10:30
Ontbijtconcert. Entree €11,50 
Baten zijn voor de concertreis naar 
Hongarije van PhilBee.

zondag 13 april
Gezamenlijke repetitie van
Slagwerkgroep en PABO koor

woensdag 23 april 19:00
Einduitvoering Project ”Muziek is 
Cool” . Verenigingsgebouw

zaterdag 26 april  10:00
Aubade t.g.v. Koningsdag bij  
Ziekenhuis en Serenade bij Kasteel 
voor gedecoreerden.

maandag 28 april  19:30
Gezamenlijke repetitie van  
Slagwerkgroep en PABO koor

dinsdag 29 april - zaterdag 3 mei
Concertreis van PhilBee naar 
Budapest Hongarije

donderdag 8 mei  19:30
Extra repetitie van Slagwerkgroep 
en PABO koor

zaterdag 17 mei 20:00
Eerste gezamenlijk concert van 
Slagwerkgroep en PABO koor.  
Cultuurcentrum Martien van 
Doorne in Deurne
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>> Vervolg 4NMG op column. 

ze moest op zoek naar een nieuwe 
dirigent omdat Tom Korsten heeft aan-
gegeven dat hij wil vertrekken. Op 16 
maart zal hij voor het laatst voor het 
harmonieorkest staan, daarna zullen 
we op gepaste wijze afscheid van 
hem nemen. Hierover leest u meer 
verderop in deze nieuwsbrief. De com-
missie voor het harmonieorkest heeft 
haar taak voortvarend opgenomen; 
er werd een profielschets gemaakt 
voor de nieuwe dirigent, er werd een 
functieomschrijving aan gekoppeld 
en er werden vacatures geplaatst. Wij 
hebben er alle vertrouwen in dat de 
leden een goede keuze gaan maken 
en een waardig opvolger zullen vinden 
voor Tom Koster. Kort hierna werden 
ook commissies gevormd voor het 
philbee orkest en het pieporkest en er 
kwamen commissies voor het slagwerk 
en het straatcorps. Alle leden zijn op 
een fantastische manier aan het werk 
en als bestuur vinden we het gewel-
dig om alles in beweging te zien. We 

zijn ons er van bewust dat er nog veel 
hobbels genomen moeten worden 
en dat er nog veel onduidelijkheden 
helder moeten worden gemaakt maar 
het bestuur heeft er het volste vertrou-
wen in dat we allemaal samen deze 
klus gaan klaren. In een vereniging als 
Phileutonia, waar verbondenheid hoog 
in het vaandel staat, moet het mogelijk 
zijn deze nieuwe organisatie tot een 
succes te maken.
 
Wij als bestuur van deze prachtige 
vereniging zullen het proces vanaf 
de zijlijn volgen. We zullen regelmatig 
nieuwsbulletins versturen om iedereen 
goed op de hoogte te houden en we 
zullen alle commissies met raad en 
daad bijstaan, daar waar dat nodig 
is. Dit alles in de volle overtuiging dat 
onze vereniging met deze verandering 
nog beter zal worden georganiseerd 
en daarmee nog sterker is voorbereid 
op een nieuwe toekomst. Ik wens ons 
allen veel succes.
 
Sander van der Lande / President

Geboren:
Marcus 19 november 2013, zoon van 
Judith Blauw en Arco van Zon
Getrouwd:
Ton Verlinden en Debbie Boumans, 
7 maart 2014

Phileutonia verwelkomt de 
volgende leden: 

Harm van der Heijden Trompet
Juul van der Heijden Trompet
Bart van de Reek Slagwerk
Lina Beekmans Klarinet
Amani Ben Amar Klarinet
Rafaela Caldera Klarinet
Ichelle van de Velde Klarinet
Esmé Verberne Klarinet 

Wij van Phileutonia
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