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Beste lezer
Beste Lezer,

Kampioen zijn is plezant. Er valt dan een grote 
druk van de schouders en je kan even uitkijken 
naar andere dingen. Andere dingen die omwille 
van de wedstrijd onvermijdelijk wat minder 
aandacht hebben gekregen. Een harmonist is 
naast muziekmens ook werkmens , studiemens, 
familiemens of gezelschapsmens in andere vereni-
gingen. Ook daar ziet men je gaarne (komen).

Zo was het geen slecht idee om, na de zilveren 
medaille van Heist –op-den-Berg en het schit-
terende jaarconcert van Zele Zoemt, een grens-
verleggende uitstap te ondernemen naar de 
Duitse Chamstreek en vervolgens wat gas terug 
te nemen. Waarna dirigent Bart Picqueur van bij 
het hervatten van de repetities, full speed ahead,  
iedereen opnieuw op scherp zette voor het veelei-
sende en prestigieuze benefietconcert in het ICC 
te Gent, dat nog kakelvers in het geheugen ligt.

Vormt dergelijke relatieve luwte voor de redactie 
een onoverkomelijke hindernis om een tijdschrift 
gevuld te krijgen? Zullen we over komkommers 
schrijven? Zeker niet. Er vallen meer dan genoeg 
interessante dingen te melden over verleden, heden 
en toekomst van onze teergeliefde muziekmaat-
schappij. Een komkommertijd is niet aan deze 
jongens besteed. Want ja, beste lezer, korte dagen 
… lange nachten …, we tellen af naar Cecilia. Of  
je dit nu graag hebt of niet. 

Een nauwgezette voorbereiding is essentieel voor 
het welslagen van deze heikele onderneming. 
En daar zijn we nu volop mee bezig. De prijzen 
worden uitgedeeld aan de meet zoals elke ervaren 
sportman weet.

Ook de Jeugdharmonie en de instappers kunnen 
tevreden terugblikken op  een zeer intens jaar 
2013 . Met een Valentijnsconcert, een Spaghet-
ticoncert, een Kampconcert en een Halloween-
concert zetten zij het hele jaar door hun beste 
beentjes voor. Nogal vaak laten zij hun muzikale 
optredens gepaard gaan met een gerechtje. Er zit 
pit én appetijt in het jeugdbestuur. Zij maken van 
de parochiezaal van Durmen hun dagelijkse kost.

U zal ook lezen dat we bij wijze van eresaluut 
verslag uitbrengen over een bezoek aan eerwaarde 
heer deken Alfons Willems, bij zijn afscheid van 
Zele. De harmonie dankt hem voor de hechte 
vriendschap en voor zijn grote liefde voor de 
muziek. Onze harmonie lag hem nauw aan het 
hart en het respect is wederzijds.

Archivaris Eric Arens rommelde in de Oude Doos 
tot hij stuitte op een uitstap van de harmonie naar 
de Gentse Floraliën anno 1950.

Zodus, beste lezer, bevochtig ijlings je vinger om 
geen bladzijde te missen en sla curieus volgende 
pagina van dit tijdschrift om, compleet onderge-
dompeld in harmonieuze gedachtenissen.

Elie Van Herreweghe

Inhoud
De weldoeners      3
Beste lezer - Inhoud 4
Bestuursmania     5
Publiciteit  6
Robotfoto: Van Wie is Wat? 7
Het gebeurde onlangs 8-9
Publiciteit  10
HOK Zele brengt jaarboek uit 11
Publiciteit 12

Fotoreportage  activiteiten 13-14-15-16
Benefietconcert ICC Gent  17
Publiciteit  18
Mecenaat  19
Het Jeugdharmonistje 20
De Robotharmonie 21
Publiciteit 22
Bezieling  23
Deken Willems in de praatstoel  24-25
Uit de Oude Doos 26



De Phoenix – 23ste jaargang nr. 2 – november  2013 / nr. 46 Pagina 5

Bestuursmania
We hebben het er in deze veelgelezen kolommen 
al vaker over gehad dat ‘Het Bestuur’ onzer 
harmonie wel aan wat verjonging toe is. Niet 
dat onze Bestuurskamer zou bevolkt zijn met 
uitsluitend oude en uitgebluste senioren, o neen, 
verre van dat Beste Lezer! Het gaat er zoals u 
ongetwijfeld wel weet bij tijden ener bestuursver-
gadering flitsend en doortastend aan toe, snelle 
denkers als we zijn... Maar met enkele dertigers 
méér in onze rangen zouden we ons wat geruster 
voelen naar de toekomst toe en zou de haarsnit 
op de eerste rij bij een concert wat minder grijs 
ogen.

Aha, en aan welk profiel zou een nieuw Bestuurslid 
dan wel moeten beantwoorden horen we u al 
voorzichtig en niet onterecht opperen? Welnu, 
enige voorzichtigheid bij het beantwoorden van 
dergelijke vraag is aangewezen, het antwoord 
hangt namelijk ten dele af van de positie waarin u 
zich bevindt. We verklaren ons even nader.

Wijzelve zijn het er als prominente Bestuursleden 
volmondig over eens dat we beschikken over 
een grote kritische ingesteldheid die, gekoppeld 
aan een sterk analytisch vermogen, ons in staat 
stellen de noodzakelijke werkkracht en luisterbe-
reidheid ten dienste te stellen van deze vereniging. 
Daarnaast behoort het tot onze kunde om in 
volledige onafhankelijkheid ten aanzien van 
welke belangroepering dan ook, weze het politiek 
dan wel economisch, de harmonie met vaste hand 
richting het ultieme doel te leiden: het behalen 
van de hoogste muzikale onderscheidingen. 
Uiteraard worden we hierbij geholpen door een 
niet onbelangrijke vazal: de dirigent. Een vazal, 
u leest het goed, want hij is door het Omnipotent 
Alwetend Bestuur zelf aangesteld en dus - in 
theorie - weder af te zetten mocht de stemme des 
volks dit vereisen. Iets wat we nog niet direct zien 
te gebeuren gezien de recente successen die de 
man heeft behaald...

Een geanimeerd gesprek enige weken geleden 
met een ooit op behoorlijk niveau rugby spelende 
neef van onze - vroeger - Rijzige Vriend gaf ons 
evenwel een ander inzicht in de beeldvorming 
omtrent de noodzakelijke eigenschappen van ‘Het 
Ideale Bestuurslid’. Waardoor u echter niet mag 
besluiten de man zelve deze karakterbeschrijving 
in de mond te leggen, we tekenen daarvoor 
volledig zelf verantwoordelijk, laat dit vooral 
duidelijk zijn...

Zo bleken de eigenschappen van ‘Het Huidige 
Bestuurslid’ vooral attitudegericht te zijn: 
een structurele mate van onbereikbaarheid en 
onbeschikbaarheid op cruciale momenten is 
onontbeerlijk, niet in het minst gekoppeld aan 
de sterk ontwikkelde gave om resultaten van 
andermans inspanningen aan de eigen inbreng toe 
te schrijven, waardoor een grote borst kan worden 
opgezet zodra er camera’s zoemen of er publiek 
aanwezig is. Muzikale kennis noch technisch 
inzicht in het instrumentarium ener harmonie 
zouden zijn vereist.

We zijn dan ook, actiebereid als we zijn, meteen 
aan de slag gegaan en we hebben verder in deze 
kolommen een schets gemaakt van het ideale 
bestuurslid waarbij we wel hebben opgelet om 
niet in de val te trappen waar enige jaren geleden 
ene GT uit Z samen met zijn zoons BT en PT 
grandioos zijn ingetuind. O neen, aan foute visuele 
voorstellingen bezondigt dit blad zich niet, Beste 
Lezer.  Mocht U zich in één van beide hierboven 
geschetste profielen herkennen gelieve dan uw 
kandidatuur onverwijld te richten rechtstreeks 
aan de Voorzitter, onder vermelding “profiel A” of 
“profiel B”, hij zal u vervolgens met gepaste spoed 
antwoorden.

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

Verbindingsstraat 26
9240 Zele

Tel. : 052 44 55 65



De Phoenix – 23ste jaargang nr. 2 – november  2013 / nr. 46 Pagina 7

ROBOTFOTO : VAN WIE IS WAT?
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Het gebeurde onlangs
30/11/2012 – 03/12/2012 CECILIAFEESTEN
Zie De  Phoenix p.13 -14 - 15

20 – 30/07/2013 – MUZIEKKAMP DAVERDISSE 

Zie Jeugdharmonistje p. 20

30/07/2013– KAMPCONCERT ZELE DURMEN

Zie Jeugdharmonistje p. 20

27/10/2013 – HALLOWEENCONCERT DURMEN

Zie Jeugdharmonistje p. 20

02/11/ 2013 – CONCERT IN HET ICC TE GENT

Zie De Phoenix p. 15- 16- 17

PIEPKLEINE HARMONISTJES

@ Julie Vanstechelman, geboren op 10 augustus 
2013, dochtertje van Filip en Stefanie Vermeiren 
(saxofoon). Een schattig zusje voor Laura.

@ Lucas Sebastian Versichele, geboren op 30 
september 2013, zoontje van erelid Mathias en Karen 
Aquino. Derde kleinkind van bestuurslid Danny 
Versichele, met een intercontinentale raket gelanceerd  
naar een zonnige toekomst.

@ Henri Lemmerling, geboren op 19 september 
2013, zoontje van Matthieu en Félicie Sys. Een kleine 
broer voor Valentine en een vijfde kleinkind voor 
bestuurslid Patrick Lemmerling.

LATEN WIJ HEN GEDENKEN

1 Roger Van der Eecken, overleden te Dender-
monde op 15 augustus 2013 op 84 –jarige leeftijd. Hij 
was afgevaardigd bestuurder van Spinnerij Van der 
Eecken en C° en erelid van onze harmonie. Voor een 
uitgebreid portret kan nu terecht bij www.mensen-
vanbijons.be , met veel zorg en illustratie geschreven 
door Mark De Block. Lectuur warm aanbevolen.

1 Agnes Behiels, weduwe Hubert Bosman, overleden 
te Beveren op 91-jarige leeftijd. Moeder van erevoor-
zitter René De Smedt - Trees Bosman, grootmoeder 
van Tom, Bruno en Carl De Smedt, ereleden.

1 charles Rosseels, overleden te Zele op 18 augustus 
2013 op 90-jarige leeftijd. Trouw erelid van onze 
vereniging.

De Phoenix biedt aan de families van de overle-
denen zijn oprechte deelneming aan.

I  PIATTI  DELLA  MAMMA  AGNESE

Het is ondertussen al 10 jaar geleden dat onze harmonie 
uitgenodigd werd voor een concertreis naar het Itali-
aanse ‘Castel Goffredo’, in de buurt van Mantova, 
Cremona en het Garda meer. Zij die er bij waren 
herinneren zich ongetwijfeld de warme ontvangst !

Nu, 10 jaar na datum, was een delegatie van onze 
vereniging present op 6 en 7 juli, als eregasten op hun 
jaarlijks concert, met bijhorende culinaire festiviteiten. 
Over dit laatste zullen we niet teveel uitweiden (la 
pancia piena !). ’t Was lekker, heel lekker en heel veel 
…

Maar het hoogtepunt was het openluchtconcert op 
zaterdagavond. Achter het podium werden doorlopend 
foto’s geprojecteerd van de jumelage van 2003 te Castel 
Goffredo en van 2005 te Zele. De voltallige banda 
verzorgde ondertussen een gevarieerd programma. 
Het publiek genoot van het hoogstaand niveau.

Als finale brachten ze - in première – “I piatti della 
Mamma Agnese” een compositie van onze eigenste 
dirigent Bart. Het was niet alleen een prachtig stuk 
muziek in opdracht geschreven voor de banda, maar 
ook een amusante verwijzing naar de culinaire Itali-
aanse exploten … In het dankwoord profiteerde onze 
voorzitter van de gelegenheid om – op onze beurt – een 
delegatie uit te nodigen op Zele Zoemt, editie 2015!

A la prossima …
René De Smedt

Gerard & Godelieve Piqueur, dirigent Mauro Dorini, 
Romeo Faganelli, Bart Piqueur & Mamma Agnese, 
Patrick Bauwens, Trees Bosman, Isabelle Dheer, René 
De Smedt, An Beirens & Mauro, Annemieke Poppe, 
papa Dorini
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WEET U DAT :

¬ Enkele zeer verdienstelijke leden van onze 
harmonie hun gouden huwelijksjubileum hebben 
gevierd in de voorbije maanden: Gerard Picqueur en 
Gilbert De Leenheer, twee boegbeelden  van onze 
technische ploeg en Werner Christiaens, ouderdoms-
deken van De Kliek (klaroen). Deze hartverwarmende 
gebeurtenissen zijn niet onopgemerkt voorbijgegaan. 
Een verrassende serenade was hun deel met op de 
achtergrond af en toe de doffe knal van een kurk. Een 
lange huwelijksduur en een bloeiend harmoniebestaan 
gaan perfect samen. Quod erat demonstrandum.

¬ De historische vlaggen van onze harmonie, die 
zoek waren, gelukkig weer terecht zijn. Na onze oproep 
in de vorige Phoenix, heeft Hubert Temmerman de 
duistere hoeken van Durmen kerk grondig uitgekamd. 
En ja hoor, daar stonden ze, veilig en wel. De grote 
vlaggen, dewelke voorlopig ondergebracht waren in 
het ouderlijk huis van Piet Engelbeen, vonden een 
onderkomen in de magazijnen van “Automaten Laget” 
in de Moerstraat. We blijven echter zoeken naar een 
permanent asiel voor deze waardevolle stukken. Indien 
een lezer onder jullie een lumineus idee heeft: voor de 
dag ermee!

¬ Onze dirigent, Bart Picqueur, op 27 september 
2013 de cultuurprijs van het Davidsfonds in 
ontvangst mocht nemen uit de handen van voorzitter 
Freddy De Middelaer. Jozefa Van Dendriessche 
(beeldende kunst) en Nikki De Sitter (woordkunst) 
sleepten respectievelijk de zilveren en bronzen medaille 
in de wacht. Proficiat.

¬ Hubert Temmerman de werkende leden na een 
zomerse repetitie vergastte op lekkere Durmense 
stoverij met frietjes. Alle aanwezigen konden dit gul 
gebaar volmondig appreciëren. Dank u wel Hubert!

¬ Leon Mertens (baritonsax) stamt uit een fameuze 
Lebbeekse muzikale familie. Op 3 augustus ll. vierden 
zij een familiefeest met een 90-tal nakomelingen van 
Sjalen Mertens en Adriënne Moonen. De familie van 
Leon telt niet minder dan 22 muzikanten, waaronder 
een heuse componist, Robert Mertens, die de mars 
KHL175 componeerde ter gelegenheid van het 175- 
jarig bestaan van de K.H. St. Cecilia Lebbeke. In 
het laatste “Klankbord Oost-Vlaanderen” is er een 
volledige pagina aan die muzikale familiereünie 
gewijd. 

¬ Brassband Zele de Zeelse cultuurprijs heeft 
gewonnen. De formatie, onder leiding van Bart Van 
Der Strieckt, kroonde zich kampioen op de Open Zuid-
Engelse Brassbandkampioenschappen in Crawley. Zij 

kwam uit in de hoogste categorie en sleepte, naast de 
hoofdgaai,  ook nog drie andere prijzen in de wacht. 

Onze harmonie had zich eveneens kandidaat gesteld 
voor deze cultuurprijs omwille van de puike prestatie 
tijdens het Open Vlamokampioenschap. De vertegen-
woordigers van onze vereniging gaven in een mooi 
gebaar hun stem aan de Brassband en spoorden de 
overige stemgerechtigden aan hetzelfde te doen. Zo 
ging de Zeelse cultuurprijs 2013 naar Brassband Zele 
met 31 stemmen en 1 onthouding. In Zele is Hafabra 
troef.

¬ Het jaarverslag van SABAM sinds kort terug te 
vinden is op de website van deze organisatie. In 2012 
waren er € 146,2 M ontvangsten en werden circa € 
98,3 M uitgekeerd aan de rechthebbenden. De invloed 
van de crisis is nog niet helemaal verdwenen uit de 
cultuursector, doch er is toch een lichte verbetering 
merkbaar tegenover 2011. Het grootste deel gaat naar 
de uitgevers (60% = € 40 M) en enkele auteurs. De 
meest productieve (38 onder hen) ontvangen meer 
dan € 200.000, maar een groot deel (7.826) moeten 
zich tevreden stellen met minder dan € 1.000 per jaar.

¬ De moderne amateurmuzikant door het leven 
gaat als een heel bezige bij, die soms niet meer de tijd 
vindt om zijn muziek in groepsverband te beoefenen. 
Slechts 42,5 % is nog aangesloten bij een vereniging. 
Er is dus nog werk aan de winkel om deze mensen 
ertoe te brengen de meerwaarde te beleven van het 
aansluiten bij een harmonie, zoals de onze. Hun 
muzikale ontplooiing zal er wel bij varen.

¬ De jury van de wedstrijd Design with a heart, 
een wedstrijd uitgeschreven door Handicap Interna-
tional, een prijs heeft uitgereikt aan twee studenten 
Design van de Hogeschool West-Vlaanderen. Arne 
Malfait en Jonas Maertens  ontwierpen een trombo-
nehulp dewelke hun  vriend Simeon in staat stelt zijn 
muzikale hobby uit te oefenen met één arm. Solida-
riteit is voor hen geen ijdel woord. Chapeau!

DE PHOENIX BLIKT VOORUIT
29/11 – 2/12/2013 – ceciliaweekend
05/01/2014 – Nieuwjaarsconcert Gildenhuis
28/01/2014 – Algemene vergadering Durmen
28/03/2014 - Opluisteren voorstelling jaarboek HOK
                 Raadzaal Gemeentehuis
26/04/2014 – Jaarconcert Kouterkerk
30/04/2014 – Meiavond serenade
20/05/2014 – Examen directie Academie –Durmen
10/08/2014 – Kampconcert Jeugdharmonie
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In Jaarboek 44 (2013) van de Heem- en 
Oudheidkundige Kring (HOK) Zele verschijnt 
het eerste deel van drie bijdragen waarin Lucien 
Boone de geschiedenis van onze harmonie grondig 
ontrafelt.

DEEL I, ca. 92 bladzijden met 45 illustraties, 
handelt over de voorlopers van de muziekmaat-
schappij, de heroprichting in 1833 en de werking tot 
het uitbreken van de Grote Oorlog in 1914.

Het jaarboek wordt voorgesteld tijdens een 
heemkundige avond op vrijdag 28 maart 2014.  
De voorstelling heeft plaats in de raadzaal van het 
gemeentehuis en wordt opgeluisterd door de Konink-
lijke Harmonie Ste.-Cecila. Aanvang om 20 u.

Leden van de HOK kunnen dan hun exemplaar van 
dit boek reeds meenemen of het wordt hen thuis 
bezorgd.

De HOK voorziet een extra oplage van het 
jaarboek voor leden van de Harmonie en andere 
lezers van De Phoenix. Ze kunnen intekenen 
op één of meer jaarboeken. Hieronder vind je een 
inschrijfstrook.

De kostprijs bedraagt 15 EUR per jaarboek.

Ook deze boeken zullen beschikbaar zijn op de 
heemkundige avond. Nadien kunnen ze afgehaald 
worden tijdens de openingsuren van het museum 
Zeels Erfgoed. 

Dit museum (Lokerenbaan 43, Henri van Daele-
centrum) is open elke 1ste en 3de zaterdag van de 
maand, van 14 tot 17 u. Raadpleeg ook De Zelenaar.

Hoe uw jaarboek bestellen?

- Wie lid is of wordt van HOK Zele heeft recht op 
één exemplaar. Een lidmaatschap kost 15 EUR (25 
EUR voor ereleden). 

- Wie een afzonderlijk jaarboek bestelt, betaalt 15 
EUR + eventuele verzendings-kosten (4 EUR per 
boek).

Bestelling en betaling ten laatste tegen 1 februari 
2014. Dit kan ook gebeuren via de bestuursleden 
van de harmonie.

Bankrekening: (IBAN) BE02 0012 1637 4340 
van HOK Zele.

Mededeling, naargelang de gekozen formule: 
Jaarboek 2013 (aantal) of (ere) lidmaatschap HOK. 
Eveneens te vermelden: naam en adres van de 
aanvrager.

contacten:

- Voorzitter HOK Zele: Anne-Marie D’hooge,  
    Kouterbosstraat 62, 9240 Zele (052/44 50 69).

- Website: www.hokzele.be.

- e-mail: hokzele@hotmail.com

 GEScHIEDENIS VAN EEN MUZIEKMAATScHAPPIJ   

Ondergetekende : 

Naam:    …………………………………………………………………………………...........

Adres: …………………………………………………………………………………………....

tekent hierbij in op      ….  exempla(a)r(en) van het 44ste jaarboek van de HOK Zele

en stort …. X  15 euro op rekening BE02 0012 1637 4340
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CECILIAFEESTEN 2012



CECILIAFEESTEN 2012



vlnr: Wim Van den Berghe,Bart Picqueur, Nele Colman, Raoul Van Lokeren, Luc Van Acker, Danny Versichele, Kamiel Temmerman,
Patrick Bauwens, Stefaan De Wilde, Philippe Verbeeck, Luc Van Damme, René De Smedt, Baziel Poppe, Piet Engelbeen

GELAUWERDEN CECILIA 2012

BENEFIETCONCERT  ICC-GENT   (REPETITIE)
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Staf Weyts, een gepensioneerde bakker leerde 
onze harmonie kennen tijdens het muziekcon-
cours tussen de harmonieorkesten geklasseerd 
in superieure afdeling. (Ter herinnering, onze 
Harmonie werd hier tweede). Jaarlijks organi-
seert hij een benefietconcert ten voordele van 
verschillende goede doelen. Hiervoor nodigt hij 
telkens een gerenommeerd harmonieorkest uit 
en dank zij onze prestatie in Heist-op-den-Berg 
kregen wij de kans om hieraan mee te werken. 
Staf Weyts, zelf klarinettist sloot zich voor de 
gelegenheid bij de Harmonie aan en nam deel 
aan alle repetities. 

Naast onze Harmonie werkten ook het koor 
Canta Ludens uit Drongen en hun dirigent-pianist 
Filip Martens mee. In Duitsland kwam Bart in 
Leipzig tijdens een CD-opname in contact met het 
saxofoonkwartet “Clair-Obscur” uit Berlijn, profes-
sionele topmuzikanten en overtuigde hen om mee te 
werken aan het benefietconcert.  Het werd  een hele 
klus voor Bart om allen op dezelfde harmonische 
lijn te brengen, maar het zou Bart niet zijn of hij 
vervulde deze taak met brio.

Op 2 november 2013 was in het ICC om 20 uur de 
grote zaal gevuld met duizend muziekliefhebbers. 
Na de inleiding waarin de goede doelen nader 
werden beschreven ging het concert van start met 
“An American in Paris” van George Gerschwin. 
Een zeer moeilijk maar prachtig symfonisch gedicht 
waarin Gerschwin Jazz en klassieke muziek laat 
versmelten. De drukte in de grootstad wordt op 
sublieme wijze  in klanken omgezet met indruk-
wekkende partituur voor de slagwerkers. Het eerste 
“Amerikaanse” deel vervolgde met “Rhapsody in 
Blue” eveneens van George Gerschwin met Filip 
Martens als solist op piano. Voor de pauze werd 
nog samen met het koor “The Magic of Disney” van 
Warren Backer uitgevoerd. De songs uit verschil-
lende tekenfilms worden hierin samengevoegd tot 
een speels geheel. 

Na een verfrissende pauze stond het tweede deel 
gedeeltelijk in het teken van Europa. Bart geeft 
graag eigentijdse jonge componisten een kans, 
zo ook op dit concert. Met de concertmars “La 
escapada de fuego” van de jonge Jose Ignacio Blesa 
Lull uit Spanje werd de aandacht van elkeen terug 
gespitst op het muzikaal feest dat nog volgde: twee 
composities van onze eigen Bart Picqueur. “Hope” 
een sereen werk dat jonge mensen met een levens-
bedreigende aandoening wil steunen. Alle royalty’s 
van deze compositie gaan naar het Centrum voor 
Stamceltransplantatie van het UZ-Gent. 

Vervolgens als tweede “Jeu de cartes”. Hierin gaan 
de 4 saxofoonsolisten van “Clair-Obscur” in concert 
met het orkest. Zij vertolken elk een speelkaart: 
hartenvrouw, schoppenboer, ruitentien en Joker. Met 
soms wervelende muziek bewijst Bart eens te meer 
dat hij een muzikale duizendpoot is. Het kwartet 
kreeg van het publiek een daverende ovatie en 
bedankte hiervoor met een schitterende uitvoering 
van Aster Piazzolla’s “Libertango”.Tenslotte voerde 
het concert ons terug over de Grote Plas. In een 
aantal gospelsongs kon het koor “Canta Ludens” 
zijn capaciteiten  laten horen met als orgelpunt een 
vreugdevol “O Happy Day”. De staande ovatie van 
het publiek was door iedereen zeker verdiend na dit 
hoogstaand concert. 

Het feest was echter nog niet gedaan. Hoe Staf 
Weyts het klaar speelt is een wonder. Iedereen kreeg 
nog een piekfijn verzorgde receptie aangeboden met 
hapjes en drankjes naar believen en een stukje van 
de reuzentaart door bakker Staf en zijn team in 200 
uren gefabriceerd. Het chocoladen gerechtsgebouw 
van 2,2 meter breed werd gecreëerd met onder meer 
150 kg chocolade.

Het was een schitterende 7e editie van dit benefiet-
concert, naar het schijnt het laatste in de rij, hopelijk 
bedenkt Staf Weyts zich nog, onze Harmonie is in 
elk geval kandidaat om in de toekomst nog samen 
te werken.

Piet Engelbeen 

BENEFIETcONcERT Icc GENT



De Phoenix – 23ste jaargang nr. 2 – november  2013 / nr. 46Pagina 18



De Phoenix – 23ste jaargang nr. 2 – november  2013 / nr. 46 Pagina 19

MEcENAAT
Wie durft te stellen dat een culturele vereniging 
als onze harmonie zich financieel kan behelpen 
met de opbrengst van concerten aangevuld met de 
subsidies welke haar worden toegeschoven door de 
overheid én het ledengeld dat wordt opgehaald 
binnen het eigen ledenbestand slaat de bal flink 
mis. Onze werking heeft, net zoals pakweg een 
voetbalploeg, een hele hoop aan uitgaven en 
telkenjare is het voor de schatbewaarder schar-
relen om het budget sluitend bijeen te fietsen. 
Het ene jaar lukt dit al beter dan het andere, 
afhankelijk of er al dan niet op reis is gegaan 
met de groep, hoe duur de partituren dat jaar 
waren en of er veel onkosten zijn gemaakt aan 
het instrumentarium. Hierbij wil ik trouwens 
even onze dirigent Bart Picqueur bedanken 
voor het telkenmale gratis ter beschikking stellen 
van de partituren van door hemzelf geschreven 
composities. Voorwaar een geste die zeer wordt 
geapprecieerd!

Het is voor onze harmonie dan ook onontbeerlijk 
te kunnen beschikken over een trouw mecenaat, 
gemeenzaam ‘sponsors’ genoemd. Niet alleen 
stellen zij ons in staat om vooraf ons budget 
met het nodige vertrouwen te kunnen opstellen, 
zij zorgen er daarenboven ook voor om in de 
lage-kosten-jaren een appeltje voor de dorst aan te 
leggen. En niet in het minst zijn zij de basis van 
onze kwaliteitsgarantie op muzikaal vlak. Koken 
kost geld, dat geldt ook voor muzikale prestaties.

Maar wat krijgen zij als return van ons terug?

Vooreerst, we weten best dat de visibiliteit die 
we onze sponsors kunnen bieden bij een concert 
van onze harmonie op zich weinig voorstelt: er 
is immers onvoldoende publiek en dus te weinig 
exposure mogelijkheid. Dáárvoor zal een sponsor 
zijn logo dus niet aan ons verbinden, dat is 
duidelijk. 

We weten de publicitaire mogelijkheden weliswaar 
te verruimen met logovermeldingen in ons vereni-
gingsblad ‘De Phoenix’, op roll-up banners die 
strategisch worden geplaatst bij evenementen en 
op onderleggers tijdens de Ceciliamaaltijden, iets 
wat ten andere steeds aanleiding geeft tot geani-
meerde discussies tussen wel en niet sponsorende 
ereleden tijdens het Ceciliafeest. Doch binnen 
het sponsorcomité hadden we van bij de aanvang 
van onze commerciële opstart één doel voor 
ogen: de VIP receptie die voorafgaat aan “Zele 
Zoemt” moest van de aanwezige sponsors een 
hechte club van ondersteunende members maken. 
Networking dus, zoals men dat zo mooi bij Voka 
weet te benoemen... Na de laatste editie van “Zele 
Zoemt” vorig jaar met om en bij de 200 aanwe-
zigen op de VIP receptie denk ik te mogen stellen 
dat we daarin zijn geslaagd.

Ik wil dan ook via dit kanaal alle sponsors die recent 
weer hun deelname aan onze sponsorformules 
voor volgend jaar hebben bevestigd bedanken 
voor hun gulheid. En mogen we degenen die nog 
twijfelen ontmoeten op Zele Zoemt?

Filip Verhofsté
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Disney avonturen te DaverDisse
  

Halloweenconcert
op zondag 27 oktober trakteerden het instaporkest 
en de jeugdharmonie jullie op een heuse ‘trick or 
treat’ verrassing tijdens het Halloweenconcert. 
rond 16u30 begon onze zaal te Durmen vol te 
stromen en nam het publiek, vergezeld vans een 
lekker geschonken aperitief plaats in de griezelig 
versierde zaal.
om 17u werd ons podium gevuld met allerlei 
griezelige figuren, ons instaporkest ging namelijk 
helemaal op in het feest van Halloween. Zij gingen 
al dansend aan de slag met Four old dances en 
ramble Bamble rock. 
Daarna was de jeugdharmonie aan de beurt. Met 
het openingswerk Jupiter Hymn gingen zij aan de 
slag en griezelden lekker verder met de werken 
return of the vikings, a western suite, of castles 
and legends, the legend of ratu Kidul om af te 
sluiten met Quad city stomp.
na het concert konden we allemaal genieten van 
lekkere hapjes, want geef nu toe.. we hebben 
allemaal graag een bebloede vinger op ons bord 
om op te eten. u hoort het, de griezelige sfeer 
zat zelfs verweven tot in de hapjes. Hierbij willen 
wij alle mensen die hieraan hebben meegewerkt 

nogmaals bedanken.
Maar… wat is een concert zonder prachtig 
versierde zaal? De leden van de jeugdharmonie en 
het instaporkest hebben gezweet en gezwoegd om 
deze zaal prachtig te versieren! alle harde werk 
loont. onze locatie zag er prachtig uit en uit de 
zaal kwamen veel ‘wauw- reacties’.
 Bedankt jeugdharmonie en instaporkest voor jullie 
harde werk en vele inzet! 
Kortom: wij zijn blij dat jullie allemaal naar ons 
spookkasteel te Durmen zijn gekomen om mee te 
genieten en mee te vieren op Halloween!
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DE ROBOTHARMONIE
Harmonisten aller landen, verenigt u. Want u dreigt 
overbodig te worden. Verberg uw instrument op 
een veilige plaats. Die Endlösung nadert met rasse 
schreden en zij wordt bovendien gesubsidieerd door de 
Overheid. Er is namelijk een professor doctor uit Gent, 
Godfried - Willem Raes – om goed te verstaan - die 
“het muziek maken”  met zijn echtgenote en het team 
LOGOS in het muziekcentrum Gent eens anders heeft 
bekeken. Hij heeft namelijk een orkest gefabriceerd 
waar geen levende ziel meer moet aan te pas komen. 
Proficiat!

Ik las het bericht met stijgende ontsteltenis in het 
laatste Klankbord van Vlamo Oost-Vlaanderen, 
pagina 20. Lezer, hou je vast aan je bretellen. Hier 
word je niet goed van. Ik citeer uit het artikel: 

“De vriendelijke professor gaf ons meteen een zeer 
deskundige rondleiding doorheen zijn concertzaal in 
tetraëdervorm en stelde ons zijn 54 onbemande instru-
menten voor. Elk van die instrumenten is een pareltje 
van techniek ….. Het is enkel aangedreven door 
elektrische stroom, en ontvangt zijn partituur van een 
centrale computer. Aangezien deze juweeltjes ook nog 
eens op wieltjes staan, kunnen ze eenvoudig voortbe-
wogen worden en een complete fanfare vormen zonder 
muzikanten… Geen gebrek aan spelende leden dus bij 
de robotfanfare..”  

Voor al degenen die nog niet ongemakkelijk geworden 
zijn vervolg ik de lectuur : 

“Tijdens ons gesprek gaat de professor in op de technieken 
die hij gebruikt … de trillingen bij blaasinstrumenten 
worden opgewekt met membraancompressoren en 
Lavalstraalpijpjes. Er wordt dus niet geblazen door het 
instrument, enkel op getrild  … want dat is de essentie…. 
Het is de mens die moet blazen om een trilling te kunnen 
voortbrengen, maar enkel is dat laatste nodig …. Bij 
toetseninstrumenten heeft hij extra mogelijkheden aange-
bracht nl. kwarttonen …. Een mens kan zo’n piano niet 
bespelen, maar voor een computer is dat een koud kunstje 
…”  

Zet je nu eventjes schrap: 

“Of we de bombardon even kunnen horen?  Geen 
probleem … in zijn staander klinkt het ding inderdaad 
als een ouwe brombeer zoals we die in ons repetitielokaal 
gewoon zijn …. Maar de tonen vliegen er uit aan een 
snelheid die we nog nooit bij een mens gehoord hebben….”  

Nu gaan we helemaal uit de bocht: 

“En dan die hele reeks slaginstrumenten en tokkels … 
om duizelig van te worden… Of we de waarde kunnen 
schatten van al die geautomatiseerde meester-werkjes 
…. We proberen het niet eens…. En waar komen de 
inkomsten vandaan? Van voorstellingen, maar ook van 
het maken van bvb filmmuziek, ja, dit orkest kan heel 
wat aan ….Gelukkig wordt LOGOS ook gesponsord 
door zowel de Vlaamse Overheid, als de provincie, als de 
stad Gent, want anders is dit niet te financieren”

Het slot van het artikel mag er ook wezen: 

“En dan maar plaats nemen in de zetels. We zakken weg 
van verbazing als we dit orkest horen aanzetten. Hoe zo’n 
eigentijdse experimentele compositie klinkt is moeilijk te 
beschrijven en daarom raden we u aan zelf eens te gaan 
luisteren. Vraag meteen ook om er een klassieke compo-
sitie achteraan te spelen. U zal merken dat dit een feilloos 
orkest is dat enkel stroom verbruikt.” 

De foto’s van de professor in ontbloot bovenlijf en 
van zijn tingeltangel zullen we jou besparen, maar wie 
denkt dat ik uit mijn nek klets, kan  de website www.
logosfoundation.org eens opzoeken. 

Mogelijks is het artikel in Vlamo Klankbord als kolder 
opgevat, maar de anonieme auteur heeft dit niet te 
kennen gegeven. Als dit alles bloedserieus bedoeld is, 
wat ik vrees, dan is deze wellicht goedbedoelde bijdrage 
een ware aanfluiting van al wat een amateur-harmonist 
bezighoudt. Een orkest wordt herleid tot trillingen, 
voortgebracht uit bepaalde performante machines op 
wieltjes, bestuurd door een centrale computer. Het 
gaat sneller en beter dan de ouwe brombeer. Er zijn 
nooit ontbrekende muzikanten. Financies zijn geen 
probleem, want de Vlaamse Overheid, de provincie en 
de stad Gent treden op als sponsors. 

Een feilloos orkest dat enkel stroom verbruikt?  Geef 
mij maar een gewoon orkest met echte mensen die 
klank maken, waar ook soms foutjes aan zitten en die 
ook op tijd en stond een pint verbruiken. En wanneer 
er overheidsgeld gespendeerd wordt, geef het dan 
asjeblief niet aan dergelijke zielige onderneming als 
een robotfanfare.

Elie Van Herreweghe
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Laat ik het eens over mijn helden hebben. Lang 
was Bruce Springsteen daar één van, al kan 
ik niet direct een muzikale reden aanwijzen. 
Hoewel ik nog graag naar ’s mans muziek luister 
ik vind ze eerlijk gezegd niet specialer dan andere 
rock. En toch, een miljonair die zich, pensioen-
gerechtigd zijnde, avond na avond smijt alsof 
hij 16 jaar was en net van school gesmeten.. het 
dwingt op een of andere manier respect af. Het 
inspireert me. Leonard Bernstein is ook een van 
mijn helden, zij het bij hem wél omwille van zijn 
muzikale genie. Een pagina’s-lange opsomming 
dringt zich nu op met andere illustere specimen, 
maar ik laat het; u bedenkt zeer gemakkelijk uw 
eigen lijstje.

Liever heb ik het over de helden van dichtbij, 
minder glamorous misschien en helemaal niet naar 
het heldendom op zoek. (twijfelachtige kwaliteit van 
bovenstaande Amerikanen)

Zo ging ik gisteren naar het concert van Makeblijde, 
a hell of a choir; klonk hemels. Ik heb daar mateloze 
bewondering voor, voor een goed koor. Niets in de 
mouwen, niets in de zakken, … pure schoonheid, 
puur vakmanschap. Muziek maken,  zelf zijn 
instrument zijnde… Daartegenover voel ik me, 
mens van de instrumentale muziek, altijd een beetje 
een circusartiest. Maar behalve bewondering voor 
de dames van het koor, en fierheid over mijn 3 
geweldige dochters die deel mochten uitmaken van 
datzelfde concert, moest ik de hele tijd kijken naar 
de enige man die avond op het podium… il faut le 
faire, 30 vrouwen  laten consoneren. Maar vooral: 
hoe! Bezieling, dat is het codewoord. Wat ben ik blij 
dat ik van deze mens heb mogen leren. Het klarinet-
onderricht als kapstok (excuus bijna) om te komen 
tot de essentie: de bezieling… het codewoord, het 
toverwoord. Talent en werkkracht volstaan niet. 
De bezieling, dat is wat “doordeweeks degelijk” 
transformeert in “op zijn zondags buitengewoon”. 
Bedankt daarvoor Meester Filip. En Hulde!

Dat Filip Haentjens elke week op de repetitie 
zit is voor mij een extra stimulans om niet met 
“ongeveer en redelijk goed”  tevreden te zijn. Maar 
kijk even verder, en dan zie je een orkest eivol met 
van die mensen die boven het dagelijkse gemid-
delde uitstijgen. In het muziek maken of in iets 
anders, maar meestal allebei. Want bezieling, dat 
is een levenshouding. Neem nu Staf Weyts en zijn 
taart… Het Gentse gerechtshof in chocolade en 
marsepein met daarvoor de parking in Javanais… 
9m2, 10-tallen kilo’s zoetigheden en meer dan 
100 man-uren. Want alleen maar een concert met 
mensen in de zaal en muziek op het podium, dat is 
voor Staf wat gewoontjes. En weet je wat ik daarvan 
vind… Het genie is nog niet eens de werkuren en 
het eindresultaat,… het genie is: “het verzinnen”, én 
het daarna ook nog waarmaken. Blij dat je graag 
blijft komen Staf, ook na je prachtig georganiseerde 
benefietconcert… Je bent een inspirator, en dat 
hebben we hard nodig in deze wereld die de econo-
mische crisis bedreigender vindt dan het kernafval 
van Fukushima of een tyfoon van 275km/u in de 
Filippijnen.

Didier Bellens en Filip Antheunis bv. die inspireren 
me dan weer niet. Mensen die een fortuin willen 
betaald worden om iets niet meer te doen wat ze 
nooit echt goed gedaan hebben… (ook dit lijstje kan 
u zelf aanvullen). Maar dat is in dit kunstmagazine 
geheel ter zijde en niets ter zake doende, om een 
eminent bestuurslid te citeren tot slot.

Ainsi soit-il, laat ons de echte helden eren! Ik wens u 
een deugddoend Ceciliafeest.

Bart 

NB De volledige lijst met helden is te bekomen 
op het secretariaat der sociëteit onder de naam: 
“bestand werkende en spelende leden” 

Bezieling
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Eerwaarde heer deken Alfons Willems is dit jaar 65 
jaar geworden en heeft in Zele een staat van dienst 
van 27 jaar. Toch waren de meeste Zelenaars verrast 
te vernemen dat hij aan het bisdom de vraag had 
gesteld om hem te ontlasten van zijn opdracht en om 
een vervanger aan te duiden. Omdat de heer deken 
ook in harmoniekringen zeer goed gekend is stuurde 
de redactie van De Phoenix twee reporters op pad 
om wat meer te weten te komen over de persoon en 
de roeping van deken Willems en over zijn muzikale 
roerselen.
Zo kwam het dat Piet Engelbeen en ikzelf op een 
goede avond aanbelden aan de deur van de dekenij, 
gewapend met een vragenlijstje dat we op deken 
Willems mochten afvuren. In het knusse salon van 
de dekenij ontspon zich alras bij een smakelijk glas 
rode wijn een geanimeerd gesprek, waarvan wij hier 
de essentie trachten weer te geven.

Deken Willems was van bij het begin van zijn benoeming 
te Zele erelid van onze vereniging. Toenmalig 
voorzitter Louis Walrave was tevens voorzitter van de 
kerkfabriek St.- Ludgerus en liet duidelijk verstaan dat 
het “evident” was dat de nieuwe deken zou toetreden 
als erelid. Hetgeen ook gebeurde. Deken Willems was 
toen ook trouwe gast ter gelegenheid van de opvoe-
ringen en bij de Ceciliamaaltijd. Hij kan zich nog 

levendig de interessante gesprekken in herinnering 
brengen met de tafelgenoten van toen: burgemeester 
De Bruyne, dirigent Dirk De Caluwe, secretaris Oscar 
Kesteleyn, enzovoort. Ook de contacten met erevoor-
zitter René De Smedt heeft deken Willems steeds als 
zeer constructief en verrijkend ervaren.

De Ludgerusparochie had in den beginne drie bedie-
naars: onderpastoors Raf Vermeulen en Luc Van Den 
Velde, en hijzelf. Er was toen ruimte voor taakver-
deling. Doch stilaan kregen de priesters andere 
opdrachten toebedeeld in andere parochies binnen en 
buiten Zele, zodat de werkdruk stelselmatig toenam 
en het tot zijn spijt niet meer mogelijk was het doen 
en laten van de harmonie op de voet te volgen. De 
situatie is thans zodanig geëvolueerd dat deken 
Willems alle vijf de Zeelse parochies onder zijn hoede 
heeft, weliswaar bijgestaan door de respectievelijke 
kerkraden, diakens en rustende priesters, dewelke zeer 
verdienstelijk werk verrichten. Zo is deken Willems 
er toch in geslaagd om in de vijf Zeelse parochies 
weekendvieringen te laten doorgaan. Hij vreest dat dit 
in de toekomst moeilijker en moeilijker zal worden. 
Zijn opvolger wacht een delicate taak. 

Deken Willems is een telg uit een vermaard Zelzaats 
bakkersgeslacht. In zijn jonge jaren hielp hij, naast de 
school en de jeugdbeweging, ook mee in de bakkerij 
zodat er van muzikale basisopleiding weinig in huis 
kwam. Het eerste –en enige- muziekinstrument dat 
hij kocht was een banjo, maar het getokkel hierop is 
kennelijk geen groot succes geworden. Zingen heeft 
deken Willems altijd heel graag gedaan. Zowel in 
de broederschool in Zelzate als later in het college in 
Eeklo geraakte hij in de ban van kerkelijke muziek. 
Hij herinnert zich nog, alsof het gisteren was, de 
zangstonden op school en weet te vertellen dat broeder 
Leopold een krak was in het aanleren van Gregori-
aanse gezangen. Op die manier heeft hij dan toch enig 
inzicht verworven op het muzikale alfabet..

Op 1 juli 1972 werd deken Willems priester gewijd. 
Een lichting van 12 nieuwe priesters, hetgeen toen 
doorging als een “klein jaar”. Daarna volgde een 
drie jaar durende opleiding in Rome, we zouden het 
kunnen bestempelen als een “master na master” in de 
liturgie. Vervolgens kwam deken Willems terug naar 
Gent waar hij gedurende acht jaar docent werd aan het 
seminarie. In die periode was hij nauw betrokken bij 
het ICLZ, voluit de Interdiocesane Commissie voor 
Liturgische Zielzorg. Meer bepaald lag hij aan de basis 

DEKEN WILLEMS IN DE PRAATSTOEL
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van het promoten en verspreiden van de zangboeken 
“Zingt Jubilate”, nog steeds het basiswerk voor litur-
gische vieringen. 

Samen met priestercomponist Paul Schollaert, 
verbonden aan het bisdom Hasselt en directeur van 
het Lemmensinstituut te Leuven, doorkruiste hij de 
Vlaamse contreien om zangavonden te begeleiden, 
waarbij ruimschoots geput werd uit de schat van 
Nederlandstalige kerkliederen. Uiteraard heeft hij uit 
deze tijd een boontje overgehouden voor de prachtige 
muziek die op zulke avonden in nokvolle kerken kon 
weerklinken.

Deken Willems maakte een korte passage als pastoor 
van de Rozenparochie te Wetteren, waar hij onmid-
dellijk goed inburgerde. Toen deken Van Driessche in 
1986 plots overleed kwam de vraag van de bisschop 
om deken van Zele te worden. Met zijn 38 jaar werd 
hij de jongste deken van het bisdom. Het was wel 
even wennen om van een parochie van 4000 zielen te 
verhuizen naar een dekenij met 12000 parochianen, 
doch na een inlooptijd kon hij ook in Zele hechte 
banden en vriendschappen smeden en zijn pastorale 
taak ten volle ontplooien, 27 jaar lang.

Deken Willems geeft steeds de voorkeur aan een 
gezongen mis tegenover een gelezen mis. Het was hem 
een innige vreugde om de diensten te horen begeleiden 
door een begenadigd organist, Antoon Fauconnier 
op het historische Van Peteghemorgel. Tijdens de 
grondige restauratie van de St.- Ludgeruskerk, de 
meest omvattende onderneming uit zijn ambts-
termijn, kocht de kerkfabriek een Klop-orgel aan, dat 
dicht bij de celebrant staat opgesteld, dus ideaal om 
de priesters en de koren te begeleiden. Kenmerkend 
aan dit Klop-orgel, van Hollandse makelij, is dat het 
gefabriceerd is met houten pijpen die een specifiek 
geluid weergeven. Dit orgel klinkt perfect samen met 
andere instrumenten.

Deken Willems prijst zich gelukkig dat er zoveel 
fantastische koren zijn te Zele. Waar vindt men dat 
nog? Elke week een Gregoriaanse mis, de Minne-
zangers, Makeblijde , de diverse kerkkoren, het 
knapenkoor In Vehementi Spiritu onder leiding van 
pastoor Marc Van Steen…. En dan de blaasorkesten, 
uiteraard onze harmonie, maar ook de Brassband. 
Het is gewoon schitterend dat deze zo een hoog 
niveau kunnen behalen en ook in de Zeelse kerkge-
bouwen hun klasse ten toon spreiden. Voor zijn komst 
naar Zele, was deken Willems minder vertrouwd 
met harmoniemuziek. Als fervent Klara-luisteraar 
is hij vooral fan van Mozart en Bach, naast het 
Nederlandstalig kerklied en Gregoriaanse gezangen.  

Het wekelijks uurtje harmoniemuziek pikt hij, zo 
mogelijk gaarne mee.

Nooit zal deken Willems het Ludgerusora-
torium kunnen vergeten , gecomponeerd door Jan 
Hadermann, met de teksten van Peter Schmidt. Na de 
succesvolle opvoeringen in de Ludgeruskerk werd het 
oratorium naar het Duits vertaald en maar liefst vier 
keer opgevoerd in Duitsland, te Munster, Billerbeck 
en Werden in samenwerking met Dr. Amman. Een 
ware krachttoer. De opvoeringen van de musical Jesus 
Christ Superstar vorig jaar in de Kouterkerk zijn hem 
ook bijzonder bijgebleven. 

De radiomissen in de Kouterkerk maken van deken 
Willems een graag gehoorde radiostem. Gans Vlaan-
deren kan luisteren naar zijn verzorgde sermoenen met 
vlekkeloos taalgebruik. De jaarlijkse Ceciliamissen in een 
volle Ludgeruskerk bezorgen hem steeds een goed gevoel.

Het wordt lastig om van Zele afscheid te nemen. Vaak 
denkt hij: is dit nu werkelijk de laatste keer dat ik deze 
of gene viering meemaak in Zele? Hij kan het nog niet 
helemaal beseffen. Deken Willems heeft vlot kunnen 
samenwerken met de Zelenaars. Hij heeft ze in de 
loop van de jaren leren kennen als een meewerkende 
gemeenschap met het hart op de juiste plaats, geen 
moeilijke mensen. Toen hij pastoor was te Wetteren, 
was het zijn ambitie om alle 4000 parochianen 
persoonlijk te leren kennen, doch met een grote 
parochie als Zele en de toenemende werkdruk heeft 
hij deze droom spijtig genoeg niet kunnen realiseren. 
Indien er niet zoveel jaren op zijn teller stonden, zou 
hij er onmiddellijk opnieuw willen aan beginnen. 

Eens hij Zele geruild heeft voor Wachtebeke, zal hij 
ongetwijfeld nog wel eens terugkeren. Hij heeft hier 
ten slotte het grootste stuk van zijn leven doorge-
bracht. Maar geenszins treedt hij nog op het voorplan. 
De nieuwe deken, Jan Van Raemdonck, die overigens 
goed uit de voeten kan met het orgel en naar het schijnt 
veelbelovende muzikale talenten in zich heeft, moet 
zich ten volle kunnen profileren als nieuwe voorganger 
van het dekenaat. Muzikale vieringen of opvoeringen 
bijwonen ziet deken Willems zeker zitten. Wanneer 
hij meer vrije tijd heeft, zou hij gaarne de Salzburger 
Festspiele eens bijwonen of een concertreis onder-
nemen naar Wenen of Rome. 

Een opdracht, laat in de avond, namelijk de voorbe-
reiding van een uitvaart stelde een einde aan ons 
vraaggesprek. Inmiddels was de inhoud van de fles 
wijn ook reeds behoorlijk gedaald. Deken Willems 
draagt de harmonie en alle Zelenaars een warm hart 
toe. Daarvoor danken wij hem oprecht.

Elie Van Herreweghe
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Uit de oude doos
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