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Leef luikes vaan de hermenie, leef luikes vaan Ikkelder, 

Toen wij 42 jaar gelden via Maastricht, Kanne en Maasmechelen naar 

Eckelrade verhuisden, wisten we nog niet in wat voor een fantastisch 

dorp we terecht zouden komen. Het dorp telde toen amper 500 

inwoners. Er was een winkeltje, 2 café’s, een bank, een school en de 

zusters van Barmhartigheid. Die bestaan nu allemaal niet meer. In de 

plaats daarvan kwamen de stichting Wereldwijd, het Repair café en 

Talent.    

Wat wél bleef bestaan, was het rijke sociale leven. Ondanks het 

geringe aantal bewoners heeft het dorp een voltallige harmonie, een 

drumband en blaaskapel Volle Gaas, de carnavalsverenigingen de 

Brakkeleere en de Bierkes, de dansmariekes, het kerkelijk zangkoor 

St. Joseph en een seculier zangkoor, de Eckelraadse Vrouwen 

Activiteiten EVA en sinds kort ook EMA, een soort EVA afgietsel voor 

de mannen, het kinderwerk en tenslotte de schutterij St. Barbara.  

In het midden van in dit alles staat de harmonie Diligentia die nu haar 

100-jarig bestaan gaat vieren. Een harmonie in een dorp is een 

centrale verbindende factor, zeker als alle andere samenbindende 

elementen zoals school, winkel en café verdwijnen.  

Wat biedt onze harmonie aan de leden en wat aan de 

dorpsgemeenschap? 

Voor de leden van de harmonie biedt een harmonie het gezellig, 

maar ook gedisciplineerd, samen met elkaar muziek maken en van de 

muziek genieten. Iedere muzikant heeft een eigen belangrijke rol in 

het muziekstuk die je mist bij afwezigheid maar ook pijnlijk gewaar 

wordt bij een valse noot, want als eenling ben je deel van het geheel.  



Voor de beginneling biedt het de mogelijkheid solfège les te volgen 

en een instrument goed te leren bespelen, een soort muziekschool 

op locatie dus.  

Het betekent ook lol en gezelligheid in de bus op weg naar een 

concours of optreden, de voldoening bij een goed verlopend concert 

of het behalen van een prijs – en de harmonie heeft al heel wat 

prijzen in de wacht gesleept – met als kers op de taart het recente 

uitje naar Altenahr en de echte kroon op het werk nu: het 100-jarig 

jubileum.   

Voor de dorpsgemeenschap betekent de harmonie de mooie muziek 

tijdens de processie, de concerten zoals ter ere van St. Cecilia en de 

kerstviering, de aubades bij jubilea en speciale gebeurtenissen in het 

dorp, de spanning als ze op concours gaan, het organiseren van de 

mars wedstrijden pas geleden en de jaarlijkse barbecue nu.  

Ik weet het nog zo goed: elke jaar hadden we wel iets: of een 

weekend van de Jonkheit van Eckelrade, of een kersendag, of de 

terugkerende boerderijfeesten van de harmonie. Omdat dan toch al 

alles schoongemaakt en verhuisd was, organiseerden we, meestal 

aansluitend hieraan eenmaal per 2 jaar, op de boerderij een weekend 

voor de medewerkers van het AMC met partner en kinderen uit 

Amsterdam. De eerste keer, nu zo’n 35 jaar geleden, was er een 

aubade van de harmonie bij ons iets verderop. De kindertjes uit 

Amsterdam stonden met open monden te kijken en te luisteren en 

dachten écht, dat wij dit voor hen georganiseerd hadden. Twee jaar 

later trok de processie langs en weer wisten ze niet wat ze zagen en 

hoorden. Ze kenden alleen de Sinterklaasoptocht en de Gay parade 

op de Amsterdamse grachten!    

Tenslotte de harmoniezaal. Het is een centrale plaats in het dorp 

waar iedereen zeer aan hecht, getuige de enorme inzet bij het 

bouwen van een nieuwe zaal, waarbij het hele dorp zich heeft 

ingezet, met mankracht of met geld.  Diezelfde inzet is er nu weer bij 



het organiseren van de festiviteiten rondom het 100-jarig jubileum. 

Alles gaat tegenwoordig met commissies en werkgroepen zoals de 

evenementen commissie, de commissie voor publiciteit, reclame en 

sponsoring, de commissie communicatie en de historische 

werkgroep.  

En dat kenschetst toch wel heel ons dorp en vooral onze harmonie: 

een sterk sociale saamhorigheid en eenheid. Vandaag starten we het 

vieren van de eerste 100 jaar, een jubileumjaar dat zeker niet 

geruisloos voorbij zal gaan! 

Perficiat en nog veule joare towgeweenst aon de hermenie en aon 

uuch allen!     

 


