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Beste lezer
Beste Lezer,

Na het concert van ZELE ZOEMT ben je de 
harmonie misschien wat uit het oog verloren. 
Hoog tijd dus dat we de motor weer aanzwen-
gelen in het vooruitzicht van de wenkende Cecilia-
feesten en een zwaar geladen werkjaar 2013.

Inderdaad, de zomer bracht enige windstilte met 
zich mee, doch de muzikanten zijn ijverig blijven 
repeteren. Op 15 september namen we deel aan 
Odegand in de Gentse binnenstad. Een initiatief 
van onze overkoepelende vereniging VLAMO 
ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan. Uw 
reporter was erbij en brengt verslag uit.

Geboorten, jubilea, huwelijken, anekdotes, over- 
lijdens, er gebeurt nogal wat op amper zes maanden. 
We trachten alles wat bij te houden, te regis-
treren en te resumeren op twee pagina’s. Indien 
u iets wenst te seinen, aarzel dan niet om ons de 
gegevens te bezorgen, De Phoenix doet dan graag 
het nodige om dit harmonisch kont te doen.

Oef, … De lang verwachte kraan staat er. Kaars-
recht. Stenen zal ze torsen, staal, beton, hout en 
glas om op de Zandberg een cultuurtempel te 
laten oprijzen. Het is een geel-oranje kraan,  maar 
verder hoef je daar niets achter te zoeken. De 
Phoenix kon niet onachtzaam voorbijgaan aan dit 
historisch gebeuren.

De jeugdharmonie is niet meer weg te denken 
in de werking van onze vereniging. Op zich een 
toffe, creatieve groep waar hechte vriendschappen 
ontstaan, en soms zelfs meer. Bovendien een 
kweekvijver voor het groot orkest. Niet minder 
dan 9 muzikanten maakten de voorbije maanden 
de overstap. Constante verjonging dringt zich op 
nu er ook (te) regelmatig waardevolle orkestleden 
wegvallen door verhuis of andere omstandigheden. 
De Phoenix zet Nele Poppe in het zonnetje, één 
van de turbomotoren  en zonnetjes van de (jeugd)
harmonie.

Na de Ceciliafeesten duwen de werkende leden 
de versnellingspook naar overdrive.  Een nieuw-
jaarsconcert op 6 januari, op 17 maart het VLamo 
Open Harmonie-kampioenschap in Heist-op-
den- Berg, op 27 april een jaarconcert in de 
Kouterkerk en van 8 tot 12 mei een concertreis 
naar Cham (Duitsland). 

In de luwte van deze maalstroom schrijft histo-
ricus en harmonieliefhebber Lucien Boone 
onverstoorbaar de rijke geschiedenis van onze 
eeuwenoude vereniging. Archivaris Eric Arens 
licht een tipje van de sluier op. Voor de harmonist 
wordt dit, evenals dit tijdschrift, verplichte lectuur. 
Veel leesgenot bij dit alles.

Elie Van Herreweghe
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The White House
Op het ogenblik waarop we deze kolommen vullen 
zijn de presidentsverkiezingen in Amerika hun 
volle eindspurt ingezet, wat ons terzijde herinne-
ringen oproept aan de beklijvende toespraak van 
Barrack Obama 4 jaar geleden toen hij zijn “Yes, 
we can” de wereld instuurde. We herinneren ons 
nog levendig de roep naar ‘change’ en de hunker 
naar terugkerend zelfvertrouwen in één van de 
grootste economieën ter wereld.  

Nu is de stap van de Amerikaanse presidentsver-
kiezingen naar onze Harmonie voor sommigen 
misschien wat ver gezocht, maar toch luidde de 
eedaflegging van Barrack Obama  meteen ook een 
moeilijke episode in voor onze vereniging. Korte 
tijd later immers was “Gasthof Het Anker” geen 
vanzelfsprekendheid meer en zette voorzitter-
voor-het-leven René Desmedt een stapje terug. 
Er braken moeilijke tijden aan, zodat ’change’ en 
‘Yes, we can’ ook voor ons op dat moment meer 
dan toepasselijk waren te noemen…

Met de sluiting van “Gasthof Het Anker” verloor 
onze Harmonie niet alleen haar wekelijkse repetie-
ruimte maar ook nog haar verenigings- en verga-
derlokaal. Daarenboven waren we ook de voeling 
met onze roots kwijt én was de vaste stek voor Het 
Bestuur foetsie om tijdens de wekelijkse repetities 
van het orkest wat van gedachten te wisselen bij 
een natje en nog een natje. Het waren echt wel 
beroerde tijden voor Het Bestuur, niet in het minst 
voor onze Voorzitter die zich zijn start allicht wel 
helemaal anders had voorgesteld. 

De roep naar ‘change’ indachtig zijn we zodoende 
na een tussenstop via ‘De Kroon’ uiteindelijk 
terechtgekomen in het parochiezaaltje van 
Durmen, waarmee Hubert Temmerman meteen 
zijn hemel en onze eeuwige dankbaarheid te beurt 
vielen. Momenteel lijkt dit voor de repetities nog 
steeds een uitstekende oplossing, ware het niet 
dat de wekelijkse bijeenkomsten van Het Bestuur 
wat aan bloedarmoede lijden, niet in het minst 
door het ontbreken van een aparte vergaderruimte 
met een geschikte infrastructuur voor die daarnet 

genoemde ‘natjes’. Het Bestuur – de innerlijke 
mens indachtig – prefereert immers toch om 
tijdens haar vergaderingen te kunnen beschikken 
over faciliteiten die genoegzaam als ‘vochtig’ 
kunnen worden omschreven… En de sacristie van 
de Durmenkerk lijkt daarbij niet meteen de eerste 
keuze…

Maar ook voor de maandelijkse bestuursvergade-
ringen diende een oplossing te worden gezocht, 
liefst in een gehoordicht zaaltje, als het kon met 
een tapkraan dicht in de buurt, uiteraard op 
een locatie in Zele. Het was meteen hét signaal 
voor onze Rijzige Vriend om zijn notoire kennis 
der Zeelse drankgelegenheden om te zetten in 
pasklare en bruikbare voorstellen. Zelden hebben 
we iemand zo gedreven op zoek gezien naar 
passende infrastructuur. Zelden ook hebben we 
iemand zo’n perfect antwoord weten te formu-
leren: “De Palermo” van “De Witte”, alias 
“Monique Leblanc” zou voortaan het strijdtoneel 
worden van onze maandelijkse bestuursbijeen-
komsten. Meer nog, Monique zou voortaan ook 
onze commerciële sponsoractiviteiten geldelijk 
gaan ondersteunen, iets wat het voorstel meteen 
incontournable maakte. Gebetonneerd voor het 
leven als het ware…

En zo komt het dus dat ons de laatste twee jaar 
tijdens de vergaderingen steevast een of meer 
bierplanken worden voorgeschoteld, dat er af en 
toe vooraleer de vergadering te starten paarden-
worsten worden geoffreerd door een jubilaris én 
dat we na de vergadering nog wat kunnen blijven 
plakken bij een goed getapte frisse pint vooraleer 
de tocht naar huis weer aan te vatten. Geef toe, er 
zijn slechtere keuzes in het leven… En gaandeweg 
hebben ook andere bijeenkomsten van onze 
Harmonie hun toevlucht op de Kouter gevonden: 
zomerbijeenkomst van De Kliek, startverga-
dering technische ploeg en comitévergaderingen 
allerhande… We zijn blij met de gastvrijheid van 
Monique en Ward, en hopen nog lang onze stek 
daar te mogen hebben, in The White House!

Yes we can?

Filip Verhofsté
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BORDUUR & NAAIMACHINES

www.huisnicole.be

Kloosterstraat 17, 9240 Zele
Tel. 052 / 44.72.25

LUTGARD VAN ACKER
UW KOOK WINKEL

Huwelijkslijsten & geschenkenlijsten
Kloosterstraat  6 - 9240 Zele

Tel:052/44.47.46
www.huislutgardvanacker.be

E-mail: lutgardvanacker@gmail.com

Open van dinsdag tot zaterdag van 9.00 tot 12.00 
en van 13.30 tot 18.00

Voor huwelijkslijsten of geschenkenlijsten na 
18.00 op afspraak

Garage Gysens bvba

Garage Gysens bvba
Dendermondebaan 141
B-9240 Zele
Tel. +32(0)52 44 42 86
Fax +32(0)52 44 99 62
E-mail: info@opelgysens.be
Site: www.opelgysens.be

keukens maatwerk dressings van der slycken

Toonzaal:
Zandberg 10 - 9240 Zele
Tel.: 052-44 46 95
Fax: 052-45 11 20
GSM: 0496-53 21 08
www.keukensvdesign.be
info@keukensvdesign.be

De Phoenix 
dankt wijnen

Eric Van Driessche
voor de vele jaren 

trouwe steun
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Het gerucht deed al enige tijd de ronde in Zele: 
het schepencollege wilde echt wel dolgraag 
beginnen met de bouw van een nieuw cultureel 
centrum, er was echter één probleem dat steeds 
de start van de bouwwerken verhinderde: 
de eerste steen was ergens bij Van Akeleyen 
zoekgeraakt waardoor De Heer Burgemeester 
de werken niet officieel kon openen, en zonder 
officiële opening kon er van werkzaamheden 
uiteraard geen sprake zijn…

Nu is voornoemd bedrijf sinds de start van 
ons business concept één van onze trouwe 
sponsors,  dus op een zonnige dinsdag-
morgen besloten de 5 dappere leden van 
de redactieraad van “De Phoenix” om op 
zoek te gaan naar ‘De Eerste Steen’ om 
zodoende de werkzaamheden een duw in 
de rug te geven en cultureel Zele eindelijk 
te geven waarop het al jaren recht heeft: een 
cultureel centrum.

En kijk, op gevaar van eigen leven werd 
alras ‘De Eerste Steen’ gevonden, verborgen 
tussen een hoop andere Doodnormale 
Stenen, ware het niet dat deze Eerste 
Steen een wel zeer opmerkelijke tekstuur 
vertoont en rechtstreeks refereert naar onze 

Harmonie, zie foto’s. Hoe toevallig het al 
niet kan lopen in het leven…
Wij, de redactieleden van de Phoenix, 
konden het dan ook niet laten om, net 
nadat de gemeenteraadsverkiezingen waren 
afgerond, deze Pas Gevonden Eerste Steen 
persoonlijk te gaan passen op het terrein 
van het toekomstige cultureel centrum om 
aldoende zeker te zijn. De aldaar verza-
melde pers kon de visu vaststellen dat deze 
perfect past, hij gaat dus voortaan door 
het leven als “De Pas Gevonden Passende 
Eerste Steen”. 

De nieuwe (sic!) gemeentelijke vroede 
vaderen kunnen dus gerust zijn en hoeven 
de start van de bouwwerkzaamheden 
hiermede niet langer uit te stellen.
Wij kijken er alvast naar uit om onze “Pas 
Gevonden Passende Eerste Steen” terug te 
zien tussen de andere Doodnormale Stenen, 
ditmaal netjes tot een gebouw gemetseld!
Dames en Heren Vroede Vaderen en 
Moederen, het is weer aan u…

Filip Verhofsté

De Pas Gevonden Passende Eerste Steen
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27 MEI 2012  – OPTREDEN JEUGDHARMONIE 
– PINKSTERFEESTEN  PIUS X - COLLEGE

Zie De Phoenix – Jeugdharmonistje p.20-21

24 JULI – 1 AUGUSTUS 2012 – JEUGDKAMP

3 AUGUSTUS 2012 – KAMPCONCERT 

Zie De Phoenix – Jeugdharmonistje p. 20-21

15 SEPTEMBER 2012 - ODEGAND

Zie De Phoenix – p.  11 en  16

26 OKTOBER 2012 – JEUGDHARMONIE – 
FINGERFOODCONCERT ZELE DURMEN

Zie De Phoenix – p. 9, 15  en 23

PIEPKLEINE HARMONISTJES

@ Isolde De Smedt werd geboren op 11 mei 2012 als 
tweede dochtertje van Bruno en Nancy De Smedt. Een 
schattig zusje voor Olivia en een bijkomend twijgje aan de 
stamboom van erevoorzitter René.

@ Teo Ketels werd geboren op 20 juni 2012 als zoontje 
van Bart Ketels en Vera Verbestel. Jan Ketels (bestuurslid) 
is grootvader en peter van dit kadetje.

@ Maarten Thuysbaert werd geboren op 22 juni 2012 
als tweede kindje van Jo en Marleen Thuysbaert - De 
Loose. Ondervoorzitter Wim Van Den Berghe is de trotse 
dooppeter.

@ Anna Van Der Strieckt werd geboren op 5 juli 2012 
als derde dochtertje van Bart (trompet) en Leen Raes 
(klarinet). Zusjes Louise en Marthe, alsook peter Bob Van 
Der Strieckt (trombone) voelen zich levenslang winnaar 
met dit gelukslotje.

@ Nina Kesteleyn werd geboren op 8 juli 2012 als 
dochtertje van Bram Kesteleyn (oud-muzikant) en Carolien 
Vehent (saxofoon). Zusje Siska ziet het helemaal zitten.

@ Renée Verbeeck werd geboren op 12 juli 2012 als zusje 
van Amélie. De ouders zijn Guy Verbeeck (erelid) en Julie 
Poppe. Grootvader Philippe (erebestuurslid) is natuurlijk 
content met die knappe tweede goal van Guy.

@ Seppe Raes werd geboren op 20 september 2012 
als zoontje van Tom Raes (slagwerk) en Severine Van 
Nieulandt (dwarsfluit). Knuffelmeter is Leen Raes 
(klarinet) die onmiddellijk de teentjes kwam tellen.

@ Quincy Van Maele werd geboren op 25 september 
2012 als eerste zoontje van Cedric en Melissa Van de Wiele. 

Quincy is het eerste achterkleinkind van Ward Caethoven 
en Monique Samson van de Palermo. Bij de bestuursver-
gadering ging de kersverse overgrootmoeder rond met 
kindjessuiker en opperde de vurige wens ook “bet(d)
overgrootmoeder” te mogen worden.

@ Leonie De cooremeter werd geboren als dochtertje 
van Benjamin en Annelies Moens (dwarsfluit).

@ Seraphine Dubois werd geboren op 9 oktober 2012 
als dochtertje van Maarten en Sylvie Van Herreweghe. 
Broertjes Jacques en Arthur zijn in de zevende hemel 
met het zevende kleinkind van opa Elie Van Herreweghe 
(bestuurslid).

HET HUWELIJKSNOOTJE

¬ Op 11 augustus 2012 huwde Mathias Versichele 
(erelid), zoon van Danny (bestuurslid) met Karen Rocio 
Aquino Ramos. De Zuid-Amerikaanse sfeer was niet uit 
de lucht.

¬ Op 27 oktober huwden Bram Goossens (trompet) en 
Evelien Jacobs in de St.-Ludgeruskerk. Evelien is de  zus 
van  Dirk Van Aken - Liesbeth Jacobs, beiden muzikanten 
van ons orkest.

JUBILEA

Begin september is blijkbaar een ideale periode om 
huwelijksjubilea te vieren.

•	 Bestuurslid Eric Arens en Jenny vierden hun gouden 
huwelijksjubileum op 1 september 2012. Het Biznes-
shotel in Lokeren was het toneel van een hartverwarmende 
receptie.

•	 Erebestuurslid Etienne cooreman en Suzanne 
vierden hun diamanten huwelijksjubileum op 2 september 
2012 met een eucharistieviering, gevolgd door een receptie 
in het Parochiecentrum. Tal van harmonisten waren 
hierop aanwezig.

•	 Erebestuurslid Kamiel Temmerman en Alice 
vierden eveneens hun gouden huwelijksjubileum. Kamiel 
offreerde royaal paardenworsten in de Palermo bij de 
bestuursvergadering en voorzag het nodige gerstenat. Hij 
kreeg er een serenade aangeboden van Stefan Verlaeckt 
op de groskes van de pompiers (eigenlijk is ze van ons) 
en een gelegenheidstoespraak van Piet Engelbeen die de 
amoureuze statistiek van Kamiel en Alice ontleedde en 
haarfijn uit de doeken deed.

Het gebeurde onlangs
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LATEN WIJ HEN GEDENKEN

1  Jozef De Bruyne, ereburgemeester van Zele, overleed 
op 27 mei 2012 op 75- jarige leeftijd. Hij was trouw erelid 
van onze harmonie en volgde veel concerten en activi-
teiten. Ook met de Ceciliafeesten was hij er gaarne bij.

1 Wilfried Thienpondt overleed op 13 augustus 2012 
op 86- jarige leeftijd. Hij was eresecretaris van het OCMW 
van Zele, bestuurslid van FC Eendracht Zele, erevoorzitter 
van ZIAC en trouw erelid van onze harmonie.

1 carine Ponnet overleed op 2 oktober 2012 op 52- 
jarige leeftijd. Zij was de echtgenote van Freddy De Wolf 
(technische ploeg).

1 Kris Van de Wiele overleed op 17 oktober 2012 op 
54- jarige leeftijd. Hij was de uitbater van New Topaz en 
erelid-herbergier van  onze vereniging. Hij was de harmonie 
zeer genegen.

De Phoenix biedt aan de families van de overledenen 
zijn oprechte deelneming aan.

WEET U DAT :

¬ Thijs Vercauteren en Thomas Bauwens aangeduid 
werden door de muzikanten als vertegenwoordigers van de 
muzikanten in het bestuur. Zij zien dit als een duobaan, 
doch zijn zeer gemotiveerd om hun bijdrage te leveren bij 
de leiding van de vereniging. Zij volgen Joris Poppe op, die 
zijn mandaat ter beschikking stelde. Wij danken Joris voor 
zijn inzet en toewijding gedurende vele jaren als deelnemer 
aan de bestuursvergaderingen. Bovendien nam hij ook de 
zorg waar over de website van de harmonie, waarvan hij de 
geestelijke vader is. Secretaris Jan Heirwegh neemt de taak 
op zich om de website interactief en up to date te houden. 
Joris blijft enthousiast meedraaien in het orkest. 

¬ Nele Poppe de jeugdharmonie blijft vertegenwoor-
digen in het bestuur. Zij volgt zichzelf op in die functie. 
Dank u Nele voor uw blijvend engagement.

¬ Jan Ketels is toegetreden tot het bestuur van de 
harmonie en niet meer als afgevaardigde muzikant. Hij  
zal zich onverminderd toespitsen op de goede werking van 
de Kliek, maar ook andere bestuurstaken op zich nemen. 
Wij danken Jan voor zijn inzet.

¬ 10 muzikanten uit de jeugdharmonie doorstromen  
 naar het groot orkest : 
•	 Linde	De	Vreese	(saxofoon),	
•	 Lara	Van	Hecke	(dwarsfluit),	
•	 Tijs	Van	Der	Strieckt	(trompet),	
•	 Syrthe	Roeder	(klarinet),
•	 Annelot	Van	Damme	(saxofoon),	
•	 Lisa	Van	den	Berghe	(klarinet),	
•	 Michiel	De	Muynck	(trompet),	
•	 Ivo	Van	Dooren	(klarinet),
•	 Julie	Van	Kerckhove	(saxofoon)
•	 Eline	Van	Nieuland	(klarinet)

¬  De Jeugdharmonie en het instaporkest op vrijdag 26 
oktober 2012 een griezelig Halloweenconcert organi-
seerde in het repetitielokaal van Zele Durmen. Afgrijselijke 
maskers van uitgeholde pompoenen, heksen en spoken 
waren alom aanwezig. Het jeugdbestuur had gezorgd voor 
verzorgde en lekkere fingerfood. Het werd, zoals Bart 
getuigt op pagina 21 van dit tijdschrift, een smakelijke en 
hartverwarmende avond.

¬ De Harmonie op 3 maart 2013 een mosselfestijn 
organiseert ten bate van de reiskas van de muzikanten in 
het vooruitzicht van de muzikale reis naar Cham.

DE PHOENIX BLIKT VOORUIT

Er dienen zich drukke tijden aan voor de werkende leden 
en sympathisanten:
30/11 - 3/12/2012 - Ceciliafeesten - Gildenhuis
6/01/2013- 11h –Nieuwjaarsconcert - Gildenhuis
29/01/2013 – Algemene Vergadering – Durmen
17/02/2013 – Dessertenconcert Jeugdharmonie
3/03/2013 – Mosselfestijn voor Chaam
10/03/2013 – Try-out concert – CC Berlare
17/03/2013 – Vlamowedstrijd – Heist o/d Berg
20/04/2012 – Spaghetticoncert Jeugdharmonie
27/04/2013 – Jaarconcert – Kouterkerk Zele
30/04/2013 – Meiavond serenade
08/05 – 12/05/2013 – Concertreis Cham (Duitsland)
20/07 – 30/07/2013 – Muziekkamp Jeugdharmonie
30/07/2013 – 20h – Kampconcert Zele Durmen
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Vincent
De Donder

Uit sy mpathie

Jules 
Verrooten

Uit sympathie

 Kantoordirecteur Kris Gheselle
 Adjunct-kantoordirecteur Kris Dierick

Kantoor Zele
Markt 14 – 9240 Zele

Tel.: 052/45 84 20
Email: zele@bnpparibasfortis.com

123.copy@telenet.be
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Zowel VLAMO als ODEGAND vieren in 2012 
hun tiende verjaardag. Niet te verwonderen 
dus dat zij, samen met het FESTIVAL VAN 
VLAANDEREN, op 15 september jongstleden de 
handen in mekaar sloegen om in Gent een groot-
schalig muziekevenement uit te bouwen teneinde 
de hafabra- muziek in de kijker te stellen.
Dit ging gepaard met 3 kioskconcerten op de 
pleinen in de binnenstad, 3 wandelconcerten op 
deze pleinen en omgeving en een slotmanifestatie 
die de bolero van Ravel ten gehore bracht in een 
massaconcert.

VLAMO had onze harmonie uitgenodigd om 
tussen 15 en 16 uur een kioskconcert te verzorgen 
op de “Kuuremorte”, achter de Sint-Niklaaskerk en 
om deel uit te maken van het megaorkest dat zowel 
letterlijk als figuurlijk zijn tanden ging zetten in 
de opzwepende muziek van de bolero van Ravel.

Vanaf 21 augustus, datum van de eerste repetitie 
van het nieuwe werkjaar, kon de voorbereiding 
beginnen om een aantal stukken op te frissen die 
zowel een stroppendrager, als een dagjestoerist, als 
een harmoniefreak of een laveloos achtergebleven 
fuifbeest van de Gentse Feesten konden bekoren.

Het orkest verzamelde  aan de Kunstencampus 
(Ottogracht) want het centrum van Gent was 
voor de gelegenheid helemaal autovrij gemaakt. 
Het af- en aanbrengen van de instrumenten en 
benodigdheden vormde een niet zo eenvoudige 
taak, doch de technische ploeg en de vrachtwagen 
van klarinettist Erik leverden accuraat werk.

Een stralende nazomerzon scheen luutreichte op 
de historische binnenstad van onze machtige 
provinciehoofdplaats. Het wemelde van passanten 
en muziekliefhebbers. Ons orkest vestigde telkens 
met luid tromgeroffel de aandacht wanneer het 
op het podium een nieuw nummer aansneed. 
Dit was ook wel nodig want menige noot ging 
verloren door het voorbijrijden van een tram of 
door andere achtergrondgeluiden.

Ik kan mij best voorstellen dat het voor de 
dirigent en de muzikanten wel vervelend was te 
moeten optornen tegen de tonen van een uit de 
verte naderend wandelconcert of een apparaat dat 

kwistig fiepend heliumballonnen opblies. Maar 
kom, de sfeer was goed, zullen we onze excel-
lenties maar parafraseren.

Dirigent Bart had immers gezorgd voor een 
vrie wijs en meeslepend concertprogramma. Na 
enkele nummers bleven veel toevallige voorbij-
gangers met bewondering plakken bij het podium 
dat uitpuilde van enthousiaste orkestleden. Zo 
vormde zich allengs een multiculturele schaar 
toehoorders. Volgende partituren lagen op de 
pupiter: Crazy Army (met Kliek) – Divertimento 
Bernstein – Coupe Fraises – Valse militaire belge - 
Dear frog – Clarinet Candy – Yakety Sax – Bugler’s 
holiday – Drunken sailor en Roses des sables. 

Toen de big ben van het postgebouw 16.00 
uur aangaf, zat het eerste deel van  de muzikale 
opdracht er op. De muzikanten zochten en 
vonden een uurtje soelaas op de afgeladen terrasjes 
in de buurt van de mammelokker. Want om 17 
uur verzamelden zij met een massa collega’s om 
in te spelen voor twee uitvoeringen van de Bolero. 
Ravel zal wel andere hoogtepunten in gedachte 
hebben gehad toen hij zijn muziekstuk compo-
neerde dan de honderden oorverdovende toeters 
en trommels,  die ollomol tuupe het versnellend 
ritme van de Bolero trachtten te volgen. Indruk-
wekkend was het wel, en bovendien zeer dorstig, 
zoals later bleek. Zo eindigde de muzikale  uitstap 
van onze harmonie naar de stad van uufflakke, 
Tierenteyn en cuberdons, van ‘t  Lam Goods, ’t 
gruut kanon en van Termont. 

Was dit de goede manier om de harmoniemuziek 
te promoten? Zonder te siekeneere durf ik dit  
betwijfelen, alle goede bedoelingen van VLAMO 
ten spijt. Wanneer ik zie welke Gentse podia, 
zalen en auditoria die dag hun deuren openden 
voor allerlei muzikale evenementen, is de locatie 
waarop ons orkest zijn ding diende te doen, 
geenszins aangepast. Op 17 maart aanstaande 
zullen we in Heist op den Berg laten horen dat 
we beter tot ons recht komen in een cultureel 
centrum dan onder den bluuten hemel.

Elie Van Herreweghe

Odegand
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totaal interieur

Van Damme - De Vriese
Kamershoek 159 - 9240 Zele
info@vddv.be - 0478 42 20 63

schilderwerken, vloerbekleding,
schrijnwerken,ramen & deuren,

maatwerk, interieurbouw, sauna’s

Esthetiek
Van Lokeren

Vercauteren Freddy BVBA

Kouterstraat 31 - 9240 Zele

Tel. 052 - 44 99 00

www.expert.be

Gentsesteenweg 156
9240 Zele

Tel. : 052 / 44 52 13
Fax : 052 / 45 10 63

e-mail : vloeren.debock@telenet.be
www.debockzele.be

Ma : 14.00 - 19.00
Di - Vr : 8.30 - 19.00

Za : 8.30 - 17.00

Vloeren
De Bock - Zele
*dealer : Quick-step

Esthetiek Van Lokeren
Markt 56a
9240 Zele
T 0499/15 88 39

www.esthetiek-vanlokeren.be

Dr. Armand Rubbensstraat 41
ZELE - Tel. 052 44 51 02

Fijne chocolade - Marsepein
THUISBEZORGING

Gesloten op dinsdag en woensdag
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Volgend jaar trekt onze harmonie naar de Beierse 
stad Cham, die verbroederd is met  Zele. Wie zou er 
beter kunnen over praten dan oud muzikant Albert 
D’hooge. Immers de dochter van Albert en Marie 
Louise Poppe, Kristien D’hooge, getrouwd in 1977 
met Max Wagner uit Cham, woont ondertussen al 
35 jaar in Cham en is al een echte Beierse madam 
geworden.

“Cham die Stadt am Regenbogen” telt ongeveer 
17.110 inwoners. De stad Cham ligt in een vallei 
nabij de plaats waar het riviertje Chamb in de grotere 
Regen uitmondt. De rivier Regen vloeit in een grote 
boog rond het historische stadscentrum, die Cham de 
toenaam “Stadt am Regenbogen” oplevert.

Reeds vele malen is Albert met zijn echtgenote naar 
Cham afgereisd op bezoek bij hun dochter Kristien. 
Toen ik bij hem op bezoek was vertelde hij met veel 
enthousiasme over Cham en zijn mooie omgeving. Er 
is heel wat natuurschoon te zien in en rond deze mooie 

Beierse stad. Het spreekt vanzelf dat hij er ondertussen 
al heel wat vrienden gemaakt heeft. 

Over de Muziek:

Jaarlijks is er een groot muziekfestival waar heel wat 
muziekmaatschappijen aan deelnemen. De Beierse 
muziek, aldus Albert, is niet dezelfde als de Oosten-
rijkse tirolermuziek. En hij kan het weten! Natuurlijk 
vindt hij de Beierse muziek de mooiste. Of dat 
inderdaad zo is kunnen we volgend jaar pas beves-
tigen. 

De vriendelijke bevolking van de stad en in het 
bijzonder Albert zijn dochter, Kristien kijken er naar 
uit om ons te verwelkomen. Het weekend van OLH 
Hemelvaart 2013 trekken wij naar Cham en gaan we 
genieten van de Beierse muziek en andere geneugten. 
Hou zeker dat weekend vrij. Het reiscomité werkt aan 
een uitgebalanceerd programma.

Eric Arens 

Lucien Boone is de vader van onze muzikante Katrijn 
Boone (hoorn). Gezien hij bijzonder in cultuur en 
de verenigingen van Zele geïnteresseerd is kwam 
er een verzoek van hem voor een gesprek over onze 
harmonie. Al vlug werd er een afspraak voor een 
eerste ontmoeting gemaakt. Lucien had al lang het 
idee opgevat om eens in de lange geschiedenis van de 
harmonie te pluizen. Dat het niet zo evident is bleek 
al spoedig uit het gesprek met hem. Hij gaat niet over 
een nacht ijs en weet bijzonder goed waar hij aan  
begint. Hij is immers niet aan zijn proefstuk toe. In 
de jaarboeken van de Oud en Heemkundige Kring 
van Zele verscheen reeds menig werk van hem. 
Het enthousiasme is wederzijds gezien we beiden een 
hart voor muziek hebben en de harmonie ons nauw 
aan het hart ligt. Meteen duiken we samen het archief 
in. Lucien is in de wolken met wat hij te zien krijgt, 
een schat aan informatie. Hij keert huiswaarts met 
het waardevolle stichtingsboek en nog enkele andere 
documenten en geschriften. Het begin van een 
monnikenwerk. Wanneer hij iets uit het archief wenst 
in te kijken voor geschriften, foto’s enz. geeft hij een 
telefoontje om even langs te komen.
Naast ons archief gaat Lucien grasduinen in het 
gemeentelijk archief op zoek naar oude affiches van 
concerten, toneelopvoeringen en andere plechtigheden 
waarop onze harmonie aanwezig was, en dat zijn 

er heel wat. Hij bezoekt het archief van het bisdom 
Gent, het stadsarchief te Lokeren, het rijksarchief te 
Beveren, niets is hem teveel om de juiste informatie 
te bekomen. Nu al ben ik er van overtuigd dat het 
boeiende lectuur zal worden. Ik heb immers al een 
stukje van zijn werk kunnen inzien.
-Weet u, beste lezer, waar de harmonie haar eerste 
repetitielokaal was ??
-Weet U wie de eerste muziekmeester was ??  De eerste 
voorzitter?? Enz. enz.
-En hoe kon men lid konden ??
-Dat ze toen al op reis gingen. Ver? Waarheen?
-In de beginjaren gingen onze muzikanten soms te 
voet al spelend naar sommige  gemeenten en steden 
om een concert te geven, en waar hebben die overal 
concerten gegeven ??
-Weet u hoe de eerste jaarfeesten verliepen??

Dat antwoord gaat U allemaal vinden in een van de 
komende jaarboeken van de Oud en Heemkundige 
kring van Zele. We houden jullie op de hoogte 
wanneer deze verschijnen.

Eric Arens

Op weg naar cham

Lucien Boone schrijft harmoniegeschiedenis
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Taverne

WINDSOR
Zandberg 4 - 9240 ZELE

Tel. 0495 22 18 64 - BTW BE 479.824.950
Alle dagen open van 10.00uur tot ... 
Zaterdag van 10.00uur tot ...
Zondag van 10.00uur tot 13.30uur en van 16.00uur tot ...
Dinsdag tot 18.00uur

Gesloten op Woensdag

Combinatiemode voor dames

Regenkleding
Dames & Heren

Brood en Banketbakkerij & Pralines

SPECIALITEIT :
• BOTERKOEKEN
• KOFFIEKOEKEN
•  BROOD IN DIVERSE SOORTEN
BEREID VOLGENS DE OUDE 
AMBACHTELIJKE METHODE

Dagelijkse keuze 
in vers gebak

Markt 18 Zele
Tel. (052) 44 41 12

Meer dan 
50 jaar

Carrosserie Ydens
Huivelde 4
9240 ZELE

t 052 44 44 62
f 052 45 10 61
t 0496 30 35 73 (na 19 u)

wim.ydens@skynet.be
www.carrosserieydens.be
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Nele Poppe op bezoek bij de Phoenix

Jong, enthousiast en vol dynamisme, reeds vanaf 
haar intrede bij de Jeugdharmonie was het te 
zien dat Nele een aanwinst is voor de Harmonie. 
De redactie zet haar dan ook met plezier eens in 
de kijker. 
Nele is op 16 maart 1989 geboren als dochter 
van Luc en Linda Poppe en kleindochter van 
de gekende Charles Poppe die jaren een politiek 
boegbeeld was in de gemeente. Ze heeft ook nog 
een broer: Joris en een zus: Hilde allen muzikant in 
onze Harmonie. Joris euphonium, Hilde klarinet 
en Nele zelf dwarsfluit. In september 2000 sloot 
zij aan bij de jeugdharmonie onder invloed van 
haar neef Karel. Een instaporkest bestond nog 
niet. Bob Van der Strieckt was toen aan zijn 
laatste maanden als dirigent bezig. Nadien speelde 
ze onder Tom Raes en momenteel onder leiding 
van Stijn Heyde. 

Haar muzikale opleiding genoot ze aan de muziek-
school van Zele en Lokeren. Snel sloot Nele ook 
aan bij de Grote Harmonie waar ZZ-Tap het 
eerste concert was waarin ze meespeelde onder 
leiding van Dirk De Caluwe. 

Voor Nele beperkt lid zijn zich niet tot repeteren 
en meespelen in concerten, zij wil ook actief 
deelnemen aan de organisatie. In het jeugdbe-
stuur kan ze aan deze ambitie gestalte geven. 

Samen met Annelies Bauwens, Kaat en Herman 
Goossens, Nele Goossens en Stijn Heyde vormt 
zij een sterke ploeg die van de Jeugdharmonie een 
hechte vriendengroep gemaakt heeft. 

Momenteel telt de jeugdharmonie een 45-tal 
muzikanten, ook ten dele te danken aan de 
opstart 6 jaar terug van het instaporkest. De jeugd 
repeteert elke vrijdagavond om 20 uur in Durmen 
en nadien wordt er afgezakt naar de Lantaarn of 
Juvenes, soms blijven we ook gewoon napraten 
aan den toog in Durmen. 

Het jaarlijks muziekkamp vindt Nele de max. Het 
is elk jaar een uitdaging om voor een aanvaardbare 
prijs een super locatie te vinden en een gevarieerd 
weekprogramma op te stellen. De tactiek op de 
bestuursvergadering is als volgt: iedereen formu-
leert zijn ideeën en nadien wordt er gezamenlijk 
bekeken wat kan gerealiseerd worden. Wij 
proberen ook tijdens elke schoolvakantie een 
activiteit buiten de repetitie te organiseren: kerst-
feest, film, schaatsen… . Het heeft een enorm 
goed effect op het groepsgevoel. 

Nele gaf ooit muziekinitiatie in “Maxamuzie” 
voor kinderen van 5 tot 8 jaar en vindt het zeer 
spijtig dat dit teloorgegaan is. Misschien komt 
het ooit nog terug hoopt zij. Nele is ook afgevaar-
digde van de jeugdharmonie in het groot bestuur 
waar ze telkens een duidelijk verslag geeft van de 
werking. 

Volgend jaar studeert Nele in Gent af als kleuter-
leidster. Misschien is 2012 mijn laatste Cecilia 
waaraan ik op maandag kan deelnemen filoso-
feert zij.  Naast de Harmonie speelt Nele ook 
in “Dynamic Symphonic Band”. Gemiddeld 
heeft zij 3 repetities per week. Zij speelt graag 
herkenbaar muziek van het lichtere genre, maar 
een groot moeilijk werk studeren geeft ook een 
grote voldoening. 

Met iemand als Nele zit de Harmonie voor de 
toekomst op het goede spoor. De redactie wenst 
haar nog een mooi leven in en buiten de Harmonie.

Piet Engelbeen
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Na een geslaagd feestweekend was het uitkijken naar weer een onvergetelijk jeugdharmo-
niekamp. Dit jaar trokken we als superhelden richting Houffalize. De combinatie van muziek 
spelen en ons amuseren, is een perfect moment om elkaar beter te leren kennen en op 
muzikaal vlak heel wat bij te leren. Na acht dagen hadden we vijftien stukken voorbereid. 
Omdat het voor ons en de luisteraar nogal vermoeiend 
zou worden, hebben we daarvan een selectie van zo’n 
zeven werken uitgevoerd op het kampconcert.  

Buiten het muzikale waren er nog een hele boel leuke 
activiteiten. Waarvoor dank aan alle activiteitenleiding 
die zich hebben ingezet om er een leuk moment van te 
maken.  (Annelies, Julie, Kaat, Klaas, Lukas, Lara, Matthias, 
Nele en Sven)

De 1ste middag mochten we al direct onze stevige schoenen 
aantrekken voor een dropping.  En de 1ste avond vond de 
inwijdingsdoop van de nieuwe +16ers  plaats. Robbe, Tijs 
en Michiel hebben met verve de opdrachten doorstaan, 
Proficiat !!

De andere middagen waren gevuld met paintballen, ruigespelen, waterspelen, een estafette, 
een groot monopolyspel en het afvaren van de Lesse met de Kayak.
‘s Avonds konden we genieten van een “waar is Bart spel?” , de filmavond, een quiz, het 
gezellige samen zijn en ga zo door! De allerlaatste avond van het kamp werd afgesloten met 
een bonte avond, waar iedereen zich in een superheld moest verkleden.
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Bij deze een dankwoord aan Stijn Heyde voor de schitterende muzikale 
leiding tijdens het kamp. 
En alweer mochten we genieten van lekkere maaltijden die bereid werden 
door Bart en Annemieke, zij werden bijgestaan door Kristl. Ook een grote 
dank aan hen !! 

Het was een prachtig kamp, we kijken uit naar volgend jaar van 20 tot 30 juli 
in Daverdisse. 
                                                  

Hopelijk ben jij er ook bij! 
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www.defonteinze le .be

Alle LENINGEN, VERZEKERINGEN
en GELDPLAATSINGEN

EURASCA
Oudburgstraat 7 • 9240 Zele

Tel. 052 44 92 52 - 052 44 46 67
Gsm 0495 42 81 45
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Een van mijn favoriete momenten van het Ceciliafeest is 
sinds jaren de afscheidsceremonie op maandag… zodra 
de lente komt in ‘t land enz. … beklijvende samenzang, 
hand in hand kameraden. Het bijzondere aan dat 
officiële einde der festiviteiten is dat niemand de neiging 
heeft om dan al naar huis te gaan…

Een moment van allesoverheersende vriendschap 
en samenhorigheid waar een mens een heel klein 
beetje dronken van zou kunnen worden. Alle kleine 
frustraties en onbenullige onenigheden, de onvolko-
menheden in de werking, de “collega’s die niet altijd 
allemaal even gemotiveerd zijn” en andere beslom-
meringen  van het afgelopen jaar worden met een 
simpel lied van tafel gezongen. Onder leiding van een 
immer helderdenkende gelegenheidsdirgent-ceremo-
niemeester Jozef R.

Want de harmonie, dat is één grote familie! Ik word er 
een beetje sentimelig, zo niet melancholisch van op zo 
een eerste decembermaandag.

Wat ons onderscheidt van bv. de sporten is dat leeftijd 
veel minder vat heeft op de muzikant dan op, ik zeg 
maar wat, de voetballer. Daarom kunnen we ook 
één grote familie zijn: er is een mix van leeftijden die 
ongezien is in andere sectoren van de vrijetijdsbe-
steding. Mooi toch?!

Een deel van de familie is bij het afscheidslied echter 
wat ondervertegenwoordigd. En niet omdat ze daar 
zelf voor kiezen. Ze zitten nl. op school, en als Cecilia 
wat laat valt  hebben ze met een beetje pech ook nog 
examens. Maar als de moslimkinderen, geheel terecht 
trouwens, vrijaf krijgen voor het suikerfeest, moet 
dan niet hetzelfde gelden voor het Ceciliafeest van de 
muzikantenkinderen? Ik vrees dat we het niet klaar 
krijgen, wie ook de schepenen van cultuur, jeugd en 
onderwijs worden. (Is bij het schrijven van dit stuk 
nog niet bekend.) 

Maar hoe krijgen we deze jeugdmuzikanten, alom 
geprezen als de toekomst van de sociëteit én vooral 
van het orkest dan volledig betrokken bij onze 
werking. Hoe worden ze volwaardig lid van de big 
happy harmoniefamilie? Dat lijkt me niet zo moeilijk: 
ons jeugdorkest verzorgt jaarlijks drie a vier zeer 
onderhoudende concerten, die ze veelal zelf inrichten. 
Zoals vorige vrijdag (26 oktober) in het GC van Zele-
Durmen. Instaporkest: 20 muzikanten, jeugdhar-
monie: 43 muzikanten! 

Fijntjes afgewerkt concert van ongeveer een uurtje, 
zaaltje mooi halloween aangekleed, fingerfood a 
volonté, ook van uitstekende makelij! Kwaliteit moet 
niet altijd veel geld kosten (vindingrijkheid, creativiteit 
en inzet zijn véél meer waard). En dan de droge cijfers: 
aantal aanwezige muzikanten van wie geen (klein)
kinderen op het podium zitten: 2; aantal aanwezige 
bestuursleden van wie geen (klein)kinderen op het 
podium zitten: ook 2. Procentueel gezien scoort het 
bestuur dus een beetje beter dan het orkest maar van 
beide groepen is de opkomst ronduit bedroevend. En 
omdat niet altijd de voorzitter op de zere scheen moet 
stampen, doet de dirigent het nu eens in zijn plaats. 
(de voorzitter mag dan eens dirigeren op een van de 
volgende repetities )

Onze jeugdwerking loopt als een trein. Zowel in 
kwantiteit als in kwaliteit. Bravo Stijn, bravo Nele! 
Bravo de hele ploeg die daar week in week uit mee 
begaan is! En meer nog dan bravo: dank u wel. De 
eerste lichting “instap-orkesters” is bij aanvang van 
het nieuwe seizoen toegetreden tot de harmonie. Niet 
minder dan 10 jeugdige spelers er bij. Dankzij hun 
eigen inzet en dankzij de mensen die hen hebben 
begeleid en gemotiveerd.

Laat het voorgaande niet als een verwijt nazinderen 
in de hoofden van de mensen die zich aangesproken 
voelen. Maar laat het een uitnodiging zijn. Kom eens 
kijken naar een optreden. En als dat niet altijd past in 
de druk-druk-drukke agenda, kom dan eens naar een 
repetitie kijken. Of nog beter: als je zelf kinderen hebt 
die een passend instrument  bespelen: STUUR ZE! 
Geloof me, ze gaan er beter van worden en ze gaan het 
graag doen. Elke vrijdag van 19u30 tot 21u30 onze 
jeugdharmonie, elke zondagochtend van 11u-12u 
het instaporkest. Allemaal in de infrastructuur van 
meester-burger Temmerman. Want het is een plezier, 
wat zeg ik, een jolijt om ze in actie te zien. En dan snap 
je ook meteen dat het niveau van de grote harmonie 
niet uit de hemel is neergedaald. Dan snap je meteen 
waar het adagium van onze vereniging vandaag voor 
staat. Zorg dat u niet té snel tot de “cinere” behoort, en 
wanneer het toch dreigt te gebeuren: er is mogelijkheid 
tot “renascere” elke vrijdag en zondag.

Dus neem deze uitnodiging als het u belieft aan, ze is 
bijzonder hartelijk bedoeld! Ik wens u allen een fijn, 
muzikaal, broederlijk (ook voor de zussen) Ceciliafeest!

Bart Picqueur

One big happy family
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Uit de oude doos
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Nadat in 2012 het allereerste Vlamo Open 
Fanfarekampioenschap plaats vond, organi-
seert Vlamo op zondag 17 maart 2013 de eerste 
editie van het “Vlamo Open Harmoniekam-
pioenschap”. Het wordt een open kampioenschap 
waar binnen- en buitenlandse topharmonies (niveau 
Superieure Afdeling) aan kunnen deelnemen. De 
wedstrijd wordt niet opgedeeld in afdelingen, wat in 
principe betekent dat harmonies uit alle afdelingen 
zich kunnen aanmelden. Maximaal 8 orkesten 
kunnen inschrijven.

Onze Koninklijke Harmonie Sinte-cecilia Zele 
gaat geen enkele uitdaging uit de weg.  Als trouw 
lid van onze vereniging, wist u dit ongetwijfeld 
al. Wanneer we de kans krijgen om ons te meten 
met andere binnen- of buitenlandse harmonies 
op topniveau, laten we die dan ook niet liggen.  U 
herinnert zich ongetwijfeld nog onze laatste deelname 
aan een topcompetitie.  In juli 2009 namen we deel 
aan  het Certamen International de Bandas de Musica 
te Valencia (Spanje).  In het mekka van de harmonie-
wereld kwam onze  harmonie op dat tornooi met de 
1ste prijs naar huis. 

Halfweg tussen de twee edities van  het provinciaal 
concours van 2011 en dat van 2015, leek  het voor 
bestuur en dirigent dan ook het geschikte moment 
om ons zeer sterk verjongd orkest  te laten deelnemen 
aan dit prestigieuze kampioenschap. Ambitieus als wij 
zijn is het uiteraard de bedoeling om zo goed mogelijk 
voor de dag te komen.  Maar bovenal willen we onze 
jonge muzikanten de ervaring laten opdoen van een 
grote competitie.  Een competitie waar ze de kwaliteit 
zullen moeten brengen die van een toporkest verwacht 
wordt, maar waar ze ook zullen leren omgaan met 
stress en met alle andere omgevingsfactoren van 
een groot tornooi.Een ideale voorbereiding voor het 
provinciaal concours 2015!

Alle deelnemende harmonieorkesten moeten 2 werken 
brengen van superieur niveau.  1 opgelegd werk en 1 
keuzewerk. Het opgelegd werk is “Guernica” van Jan 
Hadermann.  Een 12 minuten durende compositie, 
ons niet geheel onbekend.  Een transparant werk, 

maar uiteraard van een zeer hoge moeilijkheidsgraad.

Als keuzewerk heeft onze maestro Bart gekozen voor 
“The Legend of King Arthur” van Peter Meechan.  We 
hebben dit “lijvig” – 17 minuten durende - werk reeds 
gebracht tijdens Zele Zoemt 2012 in aanwezigheid 
van de componist zelf.  Het bleek toen een stuk te 
zijn dat door het publiek zeer gesmaakt werd.  Ook 
Pete was toen in de wolken over de manier waarop 
onze Harmonie dit vertolkte. In de muziek is duidelijk 
te horen dat de componist uit het land van de brass-
bands komt.  Nogal bombastisch, maar vooral zéér 
technisch en moeilijk voor het orkest. Kortom: een 
hele uitdaging voor ons vernieuwd en verjongd orkest!

De inschrijvingsperiode is ondertussen afgesloten en de 
volgende 7 orkesten hebben zich formeel aangemeld: 
Universitair Harmonieorkest Leuven, K.H. Sint-
Lutgardis Hulst Tessenderlo, Kon. Harmonie van Peer, 
K.G.L. Musikverein “Zur alten Linde” Weywertz, 
K.H. „Vrank en Vrij“ Nazareth, Koninklijk Hamonie-
orkest Schelle en Kon. Harmonie Sinte-Cecilia Zele.

Het belooft alvast een muzikale hoogmis te worden 
voor de harmoniewereld. Wie de crème de la crème 
wil aanhoren van onze wijdverspreide orkesttraditie 
zakt op 17 maart 2013 dus best af naar de schouwburg 
van het cultureel centrum Zwaneberg te Heist-op-
den-Berg. De inkomprijs bedraagt 5 €.

Onze Harmonie wil aan haar ereleden en sympa-
thisanten de kans geven om dit spektakel mee te 
maken.  Daarom leggen wij een bus in.  Wij vragen 
hiervoor een bijdrage van 10 € per persoon.  Vertrek- 
en aankomsturen kunnen wij jullie –spijtig genoeg- 
nog niet meedelen.  We weten namelijk zelf nog niet 
wanneer we exact moeten aantreden.  Dit wordt door 
lottrekking bepaald op de dag zelf.

Verdere info volgt uiteraard later, maar wie geïnteres-
seerd is, kan zich inschrijven tot uiterlijk 01 februari 
2013 bij de voorzitter (0477/44.89.60) of via de website 
op Jan@SteCecilia-Zele.be.

Patrick Bauwens - Voorzitter 

17 maart 2013: VLOH Heist op den berg
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Organisatoren van eender welke festiviteit lopen 
een groot risico in aanraking, ja zelfs aanvaring te 
komen met SABAM. Van kamerconcert tot pensen-
kermis, big brother kijkt toe en eist zijn deel. 
Ik herinner mij nog levendig de studenten T-dansants 
van mijn jeugd waar een DJ ons op min of meer subtiele 
wijze in contact bracht met het andere geslacht. Het 
presidium had natuurlijk een volledig sluitend budget 
uitgedokterd met een zodanige winstmarge dat vader 
en moeder minder zouden opkijken van de wekelijkse 
stamkroegafrekening van zoonlief. De opkomst was 
goed geweest, de kater kort en krachtig en er was zelfs 
ruim voldoende overschot om ambetante cafébazen te 
paaien voor wat nog op de spiegel stond. Peis en vrede 
tot enkele maanden nadien de ouders van de preses 
thuis een bruine enveloppe toegestuurd kregen met 
een afschuwelijk  hoge afrekening van SABAM. 

Die onverlaten hadden hier of daar toch een kaart 
bemachtigd met een toegangsprijs op zeker! Of zij 
hadden de informatie gewoon gehaald uit de lokale 
pers. Tot het parochieblad toe kuisten ze uit. Wat nu 
gedaan? Het geld was al gespendeerd bij een congres 
(lees brouwerijbezoek) met alles erop en eraan. Op een 
nachtelijke spoedvergadering trad het presidium als 
hakbijlcomité  in werking, het snoerde de broeksriem 
toe, verschoof sommige uitgaven  naar het volgend 
werkjaar, zoals volleerde ministers dat doen. Menig 
studentenclub ging aldus zowel letterlijk als figuurlijk 
op de fles. Om SABAM buitenspel te zetten meden 
gepatenteerde slimmeriken vol argwaan grootschalige 
publiciteit of ze brachten zonder schroom lachwek-
kende toegangsprijzen aan op de entreekaarten: 
19,50 of 39,50 Belgische frank waren toentertijd zeer 
populair.

Ik moet toegeven dat het mij jaren loutering gekost 
heeft om ook de andere kant van de medaille te onder-
kennen. Als bestuurslid van een muzikale vereniging 
dien je natuurlijk de belangen van de uitvoerders 
en componisten naar waarde te schatten. De noeste 
arbeid van deze creatieve geesten kan men nauwelijks 
voldoende honoreren. We geven dus finaal graag aan 
de kunstenaar wat aan de kunstenaar toekomt, ook al 
moet dit verlopen via een soms veelbesproken en mis 
begrepen organisatie: SABAM.

SABAM is de Belgische vereniging van Auteurs, 
Componisten en Uitgevers. Zij is opgericht in 1922 op 
initiatief van een aantal auteurs en heeft tot doel het 
innen en verdelen, administreren en beheren van alle 
auteursrechten in België en in de andere landen waar 
wederkerigheidsovereenkomsten zijn gesloten. Het is 
een privébedrijf onder de vorm van een CVBA.

SABAM groepeert momenteel duizenden auteurs uit 
alle disciplines, dus niet alleen de muziek, en gaat prat 
op haar multidisciplinaire karakter. Dit maakt van 
haar haast een unicum in de wereld.

SABAM documenteert de werken van haar auteurs 
om, telkens als een werk van haar repertoire openbaar 
uitgevoerd of vertoond wordt, de auteursrechten te 
innen en ze aan de auteur uit te keren. Om een werk 
aan te geven moet men aangesloten zijn.

Een scheppend kunstenaar is niet verplicht zich bij 
SABAM aan te sluiten om zijn werken te beschermen. 
De Wet op de Intellectuele Eigendom beschermt hem/
haar automatisch. De kunstenaar sluit zich aan bij 
SABAM om zijn rechten door haar te laten beheren. 
Met een juridische term noemt men dit de fiduciaire 
afstand. De werken van de leden worden gedocumen-
teerd en komen in een databank terecht. De openbare 
uitvoering van een gedocumenteerd werk geeft recht 
op een vergoeding voor de auteur.

SABAM int het auteursrecht op twee manieren: 
via individuele of collectieve inningen naargelang 
de gespeelde werken en de rechthebbenden ervan 
al dan niet op voorhand bekend zijn. Collectieve 
inningen gebeuren bij de media, restaurants, handels-
zaken, café’s …. De afrekeningen vloeien voort uit 
de inningen volgens verdeelsleutels die de rechtheb-
benden vooraf bepaald hebben bij de aangifte van hun 
werken of volgens de criteria die zijn vastgelegd in het 
Algemeen Reglement van SABAM.

Auteursrechten zijn te onderscheiden van naburige 
rechten. Houders hiervan , zoals uitvoerende kunste-
naars, producenten van muziekopnames en filmpro-
ducenten, hebben recht op een billijke vergoeding, 
dewelke niet door SABAM geïnd wordt, doch door 
vennootschappen die deze naburige rechten beheren. 
Maar dit is stof voor de volgende Phoenix.

Elie Van Herreweghe

90 jaar SABAM



‘t Fijn Genoegen

Kouterstraat 44
9240 ZELE

tel. 052 45 25 25

��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������

��������brainwave
���������������������������������

��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������

��������brainwave
���������������������������������

��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������

��������brainwave
���������������������������������




