Baton van dirigent Max Guillaume duikt na
75 jaar op in de Verenigde Staten
Op het Oude Kerkhof bevindt zich het graf van de destijds vermaarde
dirigent van de Koninklijke Harmonie Roermond, Max Guillaume (18771944).
Rond Kerstmis vorig jaar ontving het bestuur van de ‘Keuninklikke’ een
mail van Susan Hill uit Somerville, Massachusetts USA. Via Google had ze
de website van de Harmonie gevonden en was zo in de gelegenheid om
contact te leggen met het bestuur om haar een bijzonder verhaal mede te
delen dat toevallig ook gerelateerd is aan de bevrijding van Roermond.
Het blijkt dat de familie Hill al 75 jaar lang een bijzonder dirigeerstokje in
haar bezit heeft dat in 1909 door de Roermondse goud-en zilversmid
François Plaghki geschonken is aan de toenmalige dirigent van de
‘Keuninklikke’ Max Guillaume. Graag zou zij meer willen weten omtrent de
omstandigheden waaronder de baton destijds in het bezit van deze
Roermondse dirigent gekomen is. Omdat de Harmonie het druk heeft met
repetities en uitvoeringen heeft het bestuur John Vaessen als zijnde
bekend met de geschiedenis van de Koninklijke Harmonie en het Oude
Kerkhof gevraagd het mailcontact met de familie Hill te onderhouden.
De grootvader van Susan Hill, Bernard Merson, diende als militair
gedurende de Tweede Wereldoorlog in het Amerikaanse leger en landde
op 6 juni 1944 (D-Day) op Omaha Beach in Normandië. Hij was ingedeeld
bij US Army 29th Infantry Division die van 8 december 1944 tot 23
februari 1945, defensieve posities langs de Roer innam. Zijn divisie
stootte vervolgens door om op 23 februari de rivier over te steken om via
de plaatsen Jülich, Broich, Immerath en Titz, op 1 maart 1945
Mönchengladbach te bereiken. Op diezelfde dag werd Roermond door de
15th Cavalry Group van het 16de Corps US Army onder bevelhebber
Major General John B. Anderson bevrijd.
Toen Bernard Merson in 1945 terugkeerde naar de Verenigde Staten was
hij in het bezit van het dirigeerstokje van Max Guillaume, voorzien van
een zilveren plaatje met daarop de tekst:
Offerte á Monsieur Max Guillaume, directeur de l’Harmonie Royal de
Ruremonde, par François Plaghki, juillet 1909.
Het is (nog) niet bekend waarom Max Guillaume dit geschenk destijds van
François Plaghki ontvangen heeft.
De familie Hill heeft geen idee hoe, wanneer en waarom Bernard Merson
in 1945 in het bezit van de baton gekomen is. Susan Hill is van mening

dat deze baton historisch gezien van betekenis zou kunnen zijn voor de
Koninklijke Harmonie Roermond en wil het stokje dan ook graag letterlijk
aan het gezelschap overdragen omdat het volgens haar in Roermond thuis
hoort. Het bestuur van de KHR is uiteraard zeer verheugd met haar
voorstel en zal er te zijner tijd een representatieve plek voor aanwijzen.
De familieleden van Bernard Merson (dochter Arrah Jane Hill-Merson en
kleindochter Susan Hill) hopen dit jaar vanuit Amerika naar Roermond af
te reizen om de baton persoonlijk aan het bestuur van de Koninklijke
Harmonie Roermond te overhandigen. Na 75 jaar zal het kleinood,
uitgerekend in het jaar dat de bevrijding van Roermond gevierd wordt,
weer terugkeren naar de stad van waaruit het in 1945 door één van onze
bevrijders, naar aangenomen wordt uit dankbaarheid, is mee terug
genomen naar de Verenigde Staten.
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In de geschiedenis van de Philharmonie, later Koninklijke Harmonie
Roermond, zijn er in de 19de en 20ste eeuw enkele dirigenten geweest die
zich bijzonder onderscheiden hebben.
Op 19 juli 1830 behaalde de Roermondse Philharmonie onder leiding van
de uit Holzminden (D.) afkomstige dirigent Willem Bayer (1799-1853)
een ‘illustere eerste Prysbehaling’ op een concours te Brussel. Deze
gebeurtenis heeft destijds zoveel indruk gemaakt dat in Roermond nog
zestig jaar na dato deze overwinning jaarlijks gevierd werd. Dit jaar is de
‘Keuninklikke’, vanwege het feit dat het Brusselse concours 190 jaar
geleden plaats vond, voornemens er extra aandacht aan te besteden.
Als zoon van de musicus Joseph Nicolas Guillaume, afkomstig uit het
Waalse Bouillon was Louis Guillaume (1851-1904), geboren te Brugge
(B.), gedurende 32 jaar de ‘directeur’ van de Koninklijke Harmonie.
Gedurende zijn leiderschap maakte het muzikale gezelschap een grote
periode van bloei door. Hij huwde in 1874 met de uit Luik afkomstige
sopraanzangeres Melanie Lardinois.
Eén van hun drie kinderen was de in Roermond geboren Max Guillaume
(1877-1944), gehuwd met de uit Parijs afkomstige schilderes Marthe
Dupuis. Tot grote vreugde van de leden van de Harmonie volgde hij zijn
overleden vader als dirigent van de ‘Keuninklikke’ in 1904 op. Evenals zijn
vader nam ’t Menke’, zoals hij amicaal genoemd werd, met de Harmonie
deel aan verschillende concoursen . Hij was bovendien een begaafd violist
en componist van kamermuziek, cantates en marsen.
Waarschijnlijk geschrokken van de beschieting van een Duitse
munitietrein door geallieerde vliegtuigen op 1 september 1944 nabij
Kitskensberg overleed hij diezelfde dag aan de gevolgen van een
hartinfarct .
Drie generaties Guillaume (m.u.v. Joseph Nicolas Guillaume) zijn
begraven op het Oude Kerkhof te Roermond.
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1830 te Brussel, Spiegel van Roermond, 2008)

