
LIMBURG 

Muzikaal applaus Limburgse Jagers 
als drieluik op televisie 

V.l.n.r.: Frans Stoffels, Emile Hermkens, Ton Balendonck, Math van Sloun, Olaf Simons en Jos Stoffels.   
Afbeelding: Rob van Deurzen De Limburger  

Onder de noemer 'Bedank allemaol’ reisde en 
musiceerde het Reünie-Orkest Limburgse Jagers 
(ROU) onder leiding van dirigent Jos Stoffels 
afgelopen zomer door heel Limburg. De insteek, 
een muzikaal hart onder de riem steken van  
iedereen die zich uit de naad gewerkt heeft om 
tijdens de coronacrisis anderen te helpen. TVEI-
Ief maakte opnames en zendt de ode, aangevuld 
met interviews uit 'het veld’, in november als 
drieluik uit. 

DOOR ROB VAN DEURZEN 

We kunnen het ons allemaal nog wel herinneren. 
Het applaus dat klonk voor de mensen in de zorg 
tijdens de eerste coronagolf. Ook in Limburg gin-
gen de handen massaal op elkaar. Maar de crisis 
duurde langer dan gehoopt, de maatregelen werden 
strenger en de waardering maakte bij een groot deel 
van de bevolking plaats voor onbegrip en frustratie, 
omdat er ‘op straat’ weinig te merken was van de 
impact van het virus. Achter de deuren van zieken-
huizen en zorgcentra, maar ook door diverse andere  
instanties werd en wordt er echter nog steeds met  

 man en macht gevochten om mensenlevens te 
redden. „Die strijd tegen het virus ging en gaat 
onverminderd door.  Die mensen verdienen nog  

steeds applaus. En dat wilden wij graag laten 
weerklinken in de vorm van miniconcerten door 
heel Limburg”, legt ROLJ-voorzitter Math van 
Sloun het idee uit, dat reeds ontstond in het voor-

jaar van 2020. 

Enthousiast 

De plannen voor de concerttour, die werden on-
dersteund door onder meer oud-gouverneur Theo 
Bovens, gingen vanwege de lockdown noodge-
dwongen de ijskast in. Tot maart van dit jaar. Om 
het idee breder gestalte te kunnen geven zocht het 
ROL J contact met Olaf Simons en Ton Balen-
donck van televisiezender TVEIIef. Beide heren 
waren al snel enthousiast en er werd een project-
team samengesteld, waarin naast Simons en Ba-
lendonck ook dirigent Jos Stoffels, Emile Herm-
kens, Frans Stoffels en Math van Sloun namens 
het orkest vertegenwoordigd waren. 
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Het 53 leden tellende orkest van oud-dienstplichtige 
Limburgse Jagers en oud-defensiemedewerkers 
maakte, met de heren van TVEIIef in hun kielzog, 
afgelopen zomer een tour door heel Limburg. Er 
werd, zonder of met een beperkt publiek, gemusi-
ceerd in onder meer Maastricht (Vaeshartelt), Stein 
(kasteelruïne), Thorn, Kessel, Lottum (kasteel de 
Borggraaf) en Geijsteren (Landgoed). Maar ook bij 
het Zuyderland Medisch Centrum in Sittard-Geleen. 
„Een megaklus, te vergelijken met een militaire 
operatie. Maar bovenal een geweldige, onver-
getelijke belevenis”, blikken de muzikanten tevre-
den terug. „Voor dit project is zelfs speciaal de Ode 
aan de helde in de zorg geschreven.” 

Oprechte verhalen 

Maar er klonk niet alleen muziek. Olaf Simons 
sprak tevens met de mensen uit de zorg die met de 
voeten in de klei stonden en de crisis van heel 
dichtbij meemaakten. IC- medewerkers en mensen 
uit de (thuis)zorg, maar ook politieagenten en 
geestelijk verzorgers komen aan het woord. „Niets 
is gestuurd, waardoor er mooie, emotionele en in-
dringende gesprekken ontstonden”, aldus de tv-
maker. „Maar er klinkt zeker ook angst, frustratie 
en onbegrip. Het zijn oprechte verhalen recht uit 
het hart, die in de reportage mooi samensmelten 
met de muziek van het Reünie-Orkest Limburgse 
Jagers.” 

 
‘Bedank allemaol’ wordt op 3,10 en 17 november als drieluik uitgezonden op TVEIIef, vanaf 18.00 uur, 
met een doorlopende herhaling op de zondag. Meer info: www.rolj.nl  

http://www.rolj.nl

