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BESTE LEzER

Beste Lezer,

Ceciliaconcert – Nieuwjaarsconcert – Try-out 
concert met uitvoering op het provinciaal 
toernooi – twee uitvoeringen bij Zele Zoemt … 
dit alles binnen een tijdsbestek van zes maanden. 
Neen, de harmonie heeft niet stilgezeten. Het 
was dan ook niet moeilijk om deze Phoenix vol 
te schrijven met het beknopte relaas van al deze 
evenementen.

Voor sommige bijdragen hebben we in ons 
Phoenix-woordenboek het hoofdstuk “overtref-
fende trap”  moeten raadplegen om de prestaties 
van ons orkest te kunnen beschrijven bij de voorbe-
reiding en de uitvoering van de twee concours-
stukken. Gedurende een bijkomende periode van 
vier jaar vertoeven we in superieure afdeling, in 
hogere regionen zullen we maar bekennen. We 
behaalden hierbij de grootste onderscheiding, 
hetgeen aan niet veel korpsen in Vlaanderen 
gegeven is. Dit is eerst en vooral het resultaat van 
hard werken, doch ook de steun van sponsors en 
ereleden is wezenlijk bij de behaalde successen. 

Het doet enorm veel plezier dat onze concerten in 
de Wiek op zoveel bijval kunnen rekenen vanwege 
het publiek. Tijdig een zitje reserveren is de 
boodschap. Veel van de toehoorders zijn erelid of 
sponsor, of kunnen het nog worden. De opening 
van dit gemeentelijk Gemeenschapscentrum geeft, 
zoals voorspeld, een boost aan het Zeelse cultureel 
leven. Quod erat demonstrandum.

We hebben de nadruk gelegd op de heuglijke 
vaststelling dat de kern van de muzikanten vaak 
uit eigen kring is gesproten, zonder uiteraard te 
vergeten onze waardering uit te spreken voor 
degenen die er bijwijlen verre verplaatsingen voor 
over hebben om met ons orkest mee te musiceren. 
Kwaliteit en succes is aantrekkelijk en aanstekelijk.

Voorts is er, naast de gebruikelijke rubrieken, 
passende aandacht voor de Ceciliafeesten 2014, 
precies reeds een eeuwigheid geleden en geven we 
het woord aan Stijn Heyde, die afscheid neemt als 
dirigent van de Jeugdharmonie, doch zijn hobo 
voor ons orkest in aanslag houdt. 

Elie Van Herreweghe
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EIGEN KWEEK
Ja, we mogen fier zijn. Onze muzikanten hebben 
het weer eens gefikst. Voor de zoveelste maal 
slaagden zij er in uit te blinken bij een muziek-
concours. Wanneer het ook gaat om de knikkers. 
Wat is het vlug gezegd: “bevestiging in superieure 
afdeling met grootste onderscheiding”, maar er 
steekt zoveel achter. Raadpleeg de nieuwsbrief 
van april 2015 van secretaris Jan maar eens. 
Daarin staat exact becijferd hoeveel repetities, 
extra-repetities en partiële repetities nodig waren 
om tot dit schitterende resultaat te komen. En 
dan is er het onvermijdelijke soms slopende 
huiswerk, waar de dirigenten terecht telkens op 
hameren, niet inbegrepen.

Reken daarbij dat een administratieve cel en een 
technische ploeg klaar staat om de praktische kant 
van dergelijk concours te begeleiden. Want hoe 
vaak diende er niet van repetitieruimte gewisseld te 
worden? Elke keer met een verhuis van het slagwerk 
en de hardware tot gevolg. Van Durmen naar De 
Wiek, van De Wiek naar CC Stroming Berlare, van 
Berlare naar Durmen, enzovoort. Gerard Picqueur 
en C° hebben sterretjes gezien de voorbije maanden. 
Heeft u hen horen klagen? Ik niet. Een repetitie-
ruimte naast De Wiek zou mooi staan. Er is nog 
plaats, maar de centen zijn op naar het schijnt.

Wat mij meest opvalt is de jeugdige leeftijd van 
de muzikanten. En de vervrouwelijking van het 
orkest. Dit is een zalige combinatie dewelke zowel 
het oor als het oog van de toeschouwers prikkelt. 
Dat onze harmonie thans zo jong en vitaal is vindt 
zijn oorsprong in de volgehouden jeugdwerking. 
We mogen de pioniers die zo een slordige 33 jaar 
geleden dit visionaire initiatief hebben genomen 
hartsgrondig dankbaar blijven. 

De jaarlijkse organisatie van het muziekkamp in 
de zomermaanden is een unieke vondst en werkt 
uiterst motiverend. Een tiental dagen ontspannen 
samen zijn ver van huis, mekaar leren kennen, dag 
in dag uit musiceren scherpt de appetijt in muziek 
aan. Dit vergt heel wat engagement en inspan-
ningen vanwege de leiding, doch het resultaat mag 
gezien en gehoord zijn. 

Wanneer de dirigent van de grote harmonie met 
zijn echtgenote dan meegaan als kookouders, zoals 
de laatste jaren het geval is, vormt dit een niet te 
verwaarlozen pluspunt bij de opbouw van een 
muziekvereniging.

Uit de Jeugdharmonie zijn inmiddels tal van 
muzikanten en dirigenten gesproten, die hetzij 
met plezier en volharding functioneren in het 
grote orkest, hetzij een heuse muzikale carrière 
uitbouwen. Ik heb het programma-boekje van de 
laatste provinciale wedstrijd er op nageslagen. Het 
is geen toeval dat  we aan het Vlaamse hafabra-
firmament menige bekende Zelenaars terugvinden 
zoals Bart en Peter Picqueur, Bart en Bob Van Der 
Strieckt, Sven Ysewyn, Dennis Van Broeck, Dimitri 
Bracke. Terwijl Lieve Goossens is uitgegroeid tot een 
professionele muzikante die uitblonk als soliste bij 
het befaamde orkest van de Gidsen ter gelegenheid 
van de opening van Gemeenschapscentrum De 
Wiek. En ik ben ongetwijfeld nog een aantal namen 
vergeten te vermelden.

Door die Jeugdharmonie zijn duurzame vriend-
schapsbanden gesmeed, vrijages tot stand gekomen, 
koppeltjes gevormd, huwelijken ingezegend, kindjes 
gemaakt die ondertussen ook al floreren in het 
Instaporkest en de Jeugdharmonie. Zo geraakt de 
cirkel rond. Het stemt ons tevreden vast te stellen 
dat op hetzelfde podium achter de harmoniepu-
piters partners, kinderen en hun papa’s of mama’s, 
nonkels en tantes, neven en nichten plaats nemen en 
de pannen van het dak spelen. Opa’s en oma’s zitten 
er nog niet bij, maar dat komt nog. De term harmo-
niefamilie is voor ons geen ijdel woord. 

Zijn de rietjes vervaardigd van hennep?  Hangt er 
coke aan het mondstuk? Zit er heroïne in de pauken 
of de marimba? Ik zou het niet weten, speekseltesten 
zouden uitsluitsel kunnen bieden. In elk geval zien 
onze muzikanten er bijwijlen wat high en hyperki-
netisch uit. En het is er niet op verbeterd sinds onze 
eigen kweek zich heeft teruggetrokken in de wat 
afgelegen parochiezaal van Zele-Durmen.

Elie Van Herreweghe



De Phoenix – 25ste jaargang nr. 1 – juni  2015 / nr. 49 Pagina 6

Verbindingsstraat 26
9240 Zele

Tel. : 052 44 55 65



De Phoenix – 25ste jaargang nr. 1 – juni  2015 / nr. 49 Pagina 7

GENUG GESTUFT
Overtreffen overtroffen overtroefd

Een klein beetje succes geproefd
Maar omdat goede wijn geen krans behoeft…

Genoeg gestoeft!

Vooruit de blik, vooruit de geit
Vervloekt de luizige komkommertijd

Hernieuwt het muzikale appetijt

genoeg gebleit

De muzikant weze geroemd
Een voor een bij naam genoemd
Al wordt hij nu tot rust gedoemd

Even genoeg gezoemd

De zomer in,  de heimat uit!
Het luchtruim in en rechtdoor zuid

Vakantie kent slechts dit besluit:

Genoeg gefluit

(Dat dat gefloten zijn moet staat bekend
Ik ben ook geen linguist slechts simpel dirigent…
Voor spraakkunst wendt u tot het management

Kortweg de president)

Maar mijdt de luiheid au secours!
Als straks de ouwe phoenix en z’n moer

Ex cinere renascitur

Genoeg geouwehoer

Al is de taal dan nog zo rijk
Hoe groot ook het verbaal gelijk
Een lange speech aanlokkelijk

Blabla is geen muziek het is me zeik

Aan allen een prettige congé! zodra september komt in ’t land…

Wees gegroet, Bart
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HET GEBEURDE ONLANGS
5-6-7-8 DECEMBER 2014 - CECILIAFEESTEN
Het geëigende draaiboek van de voorbije Cecilia zag er 
voor het overgrote deel uit zoals de andere jaren –geen 
tafelgerief meebrengen-, doch laten we even ingaan op 
het verschil. De mogelijkheid om het Ceciliaconcert 
te laten plaats vinden in het Gemeenschapscentrum 
De Wiek bleek een voltreffer van formaat. Gedaan 
met de uitbouw van het podium door de technische 
ploeg. Gedaan met het zetten van tafels en stoelen. 
Gedaan met het aanbrengen van een licht- en klank-
installatie. Gewoon gratis aanschuiven om plaats te 
nemen in de comfortabele fauteuils van een overzich-
telijke en aangename concertruimte. Wat een luxe!
Het programma van het Ceciliaconcert was goed 
doordacht.: de harmonie naar buiten laten treden in al 
haar muzikale geledingen. Te beginnen met het insta-
porkest onder leiding van Nele Goossens. Dit pakte 
uit met Easy Baroque Suite (Arr. Robert Van Beringen) 
en Disco in bigband style (Ivo Kouwenhoven).
Waarna het “groot orkest” het podium innam voor 
de Ouverture tot Nabucco (Giuseppe Verdi, arr. Franco 
Cesarini). Een belangrijke plaats in het programma 
kwam toe aan de Jeugdharmonie, die in groten doen 
dankbaar afscheid nam van haar vertrouwde dirigent 
Stijn Heyde. Met Lord Tullamore (Carl Wittrock) 
– Brave – Soundtrack Highlights (A.L. Mandel & 
P. Doyle – arr. Philip Sparke) – Valley of the Pinios 
(Kevin Houben) – The mask of Zorro (James Horner – 
arr. John Moss) – Ross Roy (Jacob De Haan) en Mister 
Blue Sky (Jef Lynne – arr. Jan Rypens) gaven zij een 
heus zesgangenmenu ten beste. Hiervoor was keihard 
gerepeteerd. Dat was zonneklaar.  
Het instaporkest mocht weer aantreden met College 
March (Bald Wyntin) en het werd zowaar een heikele 
zoektocht om een benepen plaatsje te vinden op het 
ruime podium toen alle aanwezige muzikanten van 
onze harmonie, van klein tot groot, met inbegrip van 
De Kliek met volle overtuiging Zele Voorwaarts (A. De 
Coninck, arr. Bart Picqueur & Tom Van Der Strieckt) 
lieten weerklinken voor hun achterban. Het muzikale 
stuifmeel dwarrelde kwistig rond in de buurt van de 
Zandberg. Je zal er nog van horen. De aanhef van een 
hartverwarmend Ceciliaweekend.

Elie Van Herreweghe

11 JANUARI  2015 - NIEUWJAARSCONCERT
Amper bekomen van het Ceciliaweekend, het obligate 
shoppen om een en ander weer goed te maken,  de 
Kerst en het eindejaar, was het in de harmoniefa-
milie eens te meer alle hens aan dek geblazen. In tijd 
van nood herkent men de meesters, want zie, in een 
mum van tijd hadden Bart en de zijnen een spitant 

en feestelijk programma klaargestoomd voor een volle 
Wiek. Bart verstrekte op eigen leuke wijze de nodige 
tekst en uitleg.
Waarmee kon het concert beter beginnen dan met 
Ouverture to Nabucco (Giuseppe Verdi, arr. Franco 
Cesarini)?  waarna we nog even in Italië bleven met 
Fantasia da Concerto su motivi de “Rigoletto” di Verdi 
(Luigi Bassi- arr. Jean-Paul Frish met als buiten-
gewoon virtuoze soliste Katrijn Poppe (klarinet).
Namasé Rhapsody (Jan Van der Roost) lag nog maar 
amper op de repeteerpupiters als verdomd lastig 
plichtwerk voor het provinciaal tornooi van 15 
maart, maar toch kon het publiek vaststellen dat deze 
compositie alles in zich had om wieken in beweging 
te brengen.
Na deze stevige kost, schakelden we over naar de licht-
voetigheid  van Cavalérie Légère, ouverture de l’ Opéra 
Comique ( Franz von Suppé, arr. Fernand Rogister) 
met klaroenen – en maakten we een zuiderse uitstap 
met Memories of Cyprus (Spyros Mavropoulos) en 
Greek Dances  (Nikos Skalkottas – arr. Charalampos 
A. Makris).
De Kliek vervoegde het orkest om het concert 
energiek af te sluiten met klaroenen en tamboers bij 
de uitvoering van de Mars van de Zeemacht (Louis 
Gasia).
Een nieuwjaarsglaasje stond de toehoorders te wachten 
in de foyer van de Wiek, waar het weldra wemelde van 
wensen en kussen. Het jaar muzikaal inzetten met een 
concert van onze harmonie? Een ferme aanrader.

Elie Van Herreweghe

PIEPKLEINE HARMONISTJES

@ Gaston Ketels,  geboren op 20 maart  2015, 
zoontje van  Mark Ketels en Ingeborg Van Lemmens 
en stoere kleinzoon van bestuurslid Jan Ketels en Mia 
Van Kerckhove . 

EEN JA-WOORD

Op 23 mei 2015 gaven Neleke De Brouwer (saxofoon) 
en Pieter Huyck elkaar het ja-woord in de Sint-Jozef 
kerk te Zele Huivelde.

LATEN WIJ HEN GEDENKEN

De veel te lange lijst:

1 Lieve certyn, overleden te Zele op 18  januari 2015 
op 75- jarige leeftijd, weduwe  van wijlen bestuurslid 
Gilbert Troch.



De Phoenix – 25ste jaargang nr. 1 – juni  2015 / nr. 49 Pagina 9

1 Jozef De Maesschalck, echtgenoot van Agnes 
Roels, overleden te Zele op  20 januari 2015 op 80- 
jarige leeftijd. Hij was de vader van Jo (erelid) en zijn 
echtgenote Hilde Van Der Jeugt (altsax) en grootvader 
van Eva De Maesschalck (altsax).

1 Antoine Dauwe, echtgenoot van Adrienne 
Vercammen, overleed op 83-jarige leeftijd op  21 
januari 2015. Hij was een trouw erelid van onze 
vereniging.

1  Gustaaf Van Eetvelde, weduwnaar van Chris-
tiane De Vylder, overleed te Dendermonde op 86- 
jarige leeftijd op 21 januari 2015. Hij was trouw erelid 
van onze harmonie.

1 Adolf Van Der Strieckt, echtgenoot van Annie 
Sercu, overleed te Zele op 75- jarige leeftijd op  9 
februari 2015. Hij was trouw erelid en muzikale telg 
van de Van Der Strieckt familie.

1 Margriet De Bock, echtgenote van Jozef  De 
Clerck overleed te Zele op 89- jarige leeftijd op 10 
februari 2015. Zij was de grootmoeder van Joachim 
(bastuba) en Dorien (altsax)  De Clerck-Roels.

1 André De Picker, echtgenoot van Annie Van 
Eetvelde overleed te Zele op 2 april 2015 op 83- jarige 
leeftijd. Hij was oud-muzikant (tamboer) en nadien 
lange tijd erelid van onze vereniging .

1 Bertha Melis, levensgezellin van ere-muzikant 
(tamboer) Baziel Poppe overleed op 17 april 2015 op 
77- jarige leeftijd.

1 Maria christiaens, weduwe van Viktor De Waele 
overleed op 18 april 2015 op 88- jarige leeftijd. Zij was 
de moeder van Peter De Waele, erelid en fotograaf van 
onze harmonie.

1 Aimé D’heer, echtgenoot van mevrouw Jeanne 
De Wilde overleed op 8 mei 2015 op 83- jarige leeftijd. 
Hij was gewezen lid van onze harmonie.

WEET U DAT ?

¬ Etienne en Anita Van Buynder  zich sinds lange 
tijd werkelijk onmisbaar gemaakt hebben in onze 
vereniging. Etienne is onze trouwe vaandrig. Dat 
weet iedereen die naar Cecilia komt of een uitvoering 
bijwoont. Statig en waardig koestert hij onze vlag. 
Doch ook achter de schermen zijn zij bijzonder actief  
om de harmonie van dienst te zijn . Als attente leden 
van de technische ploeg, die van aanpakken weten. 
Zij vormen bovendien het basisteam bij de uitbating 
van de bar van Durmen tijdens de repetities. Ook aan 
het verstrekken van hapjes of versnaperingen werken 
zij ijverig mee. 
Daarbij komt dat Anita uitzonderlijk handig is met 
naald en draad. Alles kan zij maken: huizen, koetsen, 
dieren, noem maar op. Ook tijdens de repetities is zij 
bezig met handwerk. 

Op vraag van het bestuur om voor de Italiaanse gasten 
een uniek geschenk te vervaardigen: een handdoek 
met het fraaie logo van de harmonie en de vermelding 
“Zele Zoemt 2015” ging zij onmiddellijk in. Zo kwam 
het dat niet alleen onze vrienden uit Castel Goffredo, 
maar ook de gastgezinnen dit originele hebbeding in 
ontvangst mochten nemen. Ook namens de Phoenix: 
Dank u wel Etienne en Anita voor jullie niet aflatende 
inzet ! (E.V.H.)

¬ Thomas Bauwens en Tijs Vercauteren (T&T 
volgens hun mailbericht) als afgevaardigden van de 
muzikanten leuke initiatieven lanceren. Zij legden een 
bijzonder geslaagde filmavond in voor de muzikanten 
en werkende leden, dewelke plaats vond in Cinema 
Albert te Sint-Gillis-Dendermonde: Brabançonne. 
Een verhaal over de Vlaamse harmonie Sint-Cecilia 
en het Waalse En Avant, die beide geselecteerd zijn 
voor een Europese finale. Wanneer de solist van Sint-
Cecilia tijdens een uitvoering dood neerstort, heeft 
Elke, dochter van dirigent Jozef, een idee om alsnog 
hun finale te redden: de fantastische trompettist 
weghalen bij En Avant. Uit het leven gegrepen …Heel 
leuk om dit samen met zielsverwanten te bekijken. 
Op zondag 23 augustus aanstaande, bij de aanvang 
van het nieuwe werkjaar organiseren zij een barbecue 
voor alle muzikanten en werkende leden. Dit is een 
welgekomen initiatief om hen te bedanken voor de 
onverdroten inspanningen van de laatste maanden en 
als start voor een vers seizoen. Verdere details volgen 
via mail en website. (E.V.H.)

¬ Muzikanten van de Jeugdharmonie, de laatste 
maanden toegetreden tot de grote Harmonie:
o Ruth Vanden Berghe (altsax)
o Valerie Pieters (altsax)
o Ellen Van den Bossche (fluit)
o Ruben Muller (klarinet)
o Eline De Muynck (klarinet)

DE PHOENIX BLIKT VOORUIT

24/05/2015 – Eindexamen Nele Goossens in Gent 
zaal Miry

01-08/08/2015 – Jeugdmuziekkamp De Haan met 
op 08/08 kampconcert in Durmen

10/10/2015 – Dubbelconcert Gc De Wiek t.g.v. 
masterproef directie van Dimitri Bracke

11/11/2015 – Optocht Wapenstilstand

04/12/2015 – 08/12/2015– ceciliafeesten

10/01/2016 – Nieuwjaarsconcert

29 en 30/04/2016 – zele zoemt
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De maandag van Cecilia heeft iets mystieks, er 
heerst een apart  gevoel van verbondenheid tussen 
de feestvierders. Misschien komt het omdat het 
een werkdag is en de meesten congé moeten nemen 
om te kunnen meedoen, of komt het doordat de 
geestelijke toestand na twee dagen feest een geluk-
zalige , vredevolle samenhorigheid creëert, in elk 
geval van allen die er bij zijn zou niemand de 
maandag willen missen, nog liever geen zaterdag 
of zondag, de maandag is heilig. Cecilia-
maandag is ook voor uitgeweken Zelenaars de 
dag bij uitstek geworden om nog eens naar hun 
roots terug te komen en met vrienden van weleer 
eens goed door te zakken. 
Hoe verloopt nu zo een Ceciliamaandag? Traditie-
getrouw start het bestuur rond 9 uur met een uitge-
breid ontbijt met spek en eieren ten huize van een 
bestuurslid, elk jaar een ander. Deze gewoonte is 
ondertussen ook overgenomen door tal van ereleden 
en menig gedienstige huismoeder voorziet manlief 
met vrienden van een stevige voedingsbodem om de 
zware dag te doorstaan. Ook uit Zeelse café’s komen 
op maandagmorgen de geuren van gebakken spek 
en eieren u tegen. 

Om 10.30 uur verzamelen geblazen aan de feestzaal 
waar de fysieke en psychische toestand geëvalueerd 
wordt. Sommigen zitten nog met een kater, anderen 
hebben geen stem en zelden maar toch gebeurt het 
dat er één geschaafd en gewond tevoorschijn komt 
na een evenwichtsprobleem de dag voordien. Op 
stap naar de “Fonteyn” met zo een 150-tal achter 
’t muziek. De eerste pint smaakt slecht maar met 
muzikale ondersteuning van onze onvermoeibare 
muzikanten gaat de tweede er al beter in. Wat lachen 
en wat zeveren en te voet verder naar het clubhuis 
van Eendracht Zele. De muzikanten spelen de 
pannen van ’t dak, en meer en meer vormt de meute 
ereleden een uitbundig meezingend koor. 

Het moet niet gezegd dat de slechte smaak van die 
eerste pint weggespoeld is en dat het bier onder-
tussen alleen nog naar “nog” smaakt. Nu volgt een 
lange wandeling naar “De Palermo” bij “De Witte”. 
Gelukkig is er de tussenstop in de Olmenlaan 
voor een druppel en wat marsepein bij Willy en 

Annemarie. Hier nam Guido Van Uytfanghe, 
onlangs overleden, jaarlijks het woord om de dirigent 
eens ludiek in de verf te zetten. 

De Palermo is in de plaats gekomen van “Den 
Tuimeleir” die enkele jaren geleden afgebroken is 
en door de Maandagcompagnie van Jef Rombout 
destijds werd omgedoopt tot gelegenheids-
bedevaartsoord voor één dag ter ere van OLVrouw. 
Hier was ook het moment waarop Jef Rombout 
zijn eigenzinnig legendarisch jaaroverzicht gaf, 
onvergetelijk! Nu is dus “Monique, De Witte” de 
nieuwe heilige van Ceciliamaandag en Jef heeft zijn 
vlag doorgegeven aan Guido Geerinck, eveneens 
een begenadigd  spiritueel stand-upcomedian. In 
de zaal achter ’t café evalueert hij het werkjaar op 
zijn manier. Ondertussen is het al 13 uur voorbij, 
hoog tijd voor het bezoek aan de laatste herberg: 
De Lantaarn. Een lange sliert vierders zorgt voor 
de verkeersopstopping van het jaar op De Kouter. 
De Lantaarn is juist groot genoeg om de volks-
massa te ontvangen en Rudy en zijn ploeg hebben 
handen tekort om de immer dorstigen te laven. De 
muzikanten blazen nog alsof er hun leven vanaf 
hangt en het koor begint precies beter te klinken. 

15 uur: De voorzitter heeft alle moeite om de stoet 
op gang te krijgen naar het lokaal voor de ultieme 
maaltijd, tomatensoep met “veel” ballekes en stoof-
vlees met frieten. Het einde nadert, hier en daar 
zit reeds een zwakkeling die een spa’ken drinkt bij 
zijn stoverij. De laatste officiële gebeurtenis is de 
uitreiking van een geschenk aan de muzikanten 
met het grootst aantal aanwezigheden op de 
repetitie, een fles wijn. In navolging van wat ooit 
door Jef Rombout gestart werd zingen alle aanwe-
zigen rechtstaand en met de handen in elkaar het 
“Afscheidslied”, een ontroerend moment. 

Voor velen is dit de afsluiter maar niet voor iedereen. 
Het “Klein Muzieksken” vliegt er nog eens in, en 
in de café van ’t Gildenhuis wordt nog uren verder 
gefeest en gezongen terwijl de groep in functie van 
de tijd en de pinten stilaan wordt uitgedund tot de 
laatste man. Dinsdagmorgen wakker worden: ’t is 
weer een goeie Cecilia geweest, maar wat is er nu 
ook allemaal weer gebeurd en verteld? 

Piet Engelbeen

cEcILIAMAANDAG - “ DAG VAN DE OVERLEVERS”
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foto’s Piet Engelbeen

CECILIAFEESTEN   2014

GELAUWERDEN VAN CECILIA-ZONDAG

vlnr: André Poppe, Guido Geerinck, Thijs Vercauteren,
Burgemeester: Patrick Poppe, Wim Van den Berghe,
Jean Caessens, Bart Picqueur, Schepen: Guy De Roover,
Cesar Heirwegh, Octaaf Van Acker, Eric Arens, Luc Van
Acker, Bram Goossens, Jan Heirwegh, Joachim De Clercq,
 voorzitter: Patrick Bauwens.

 



foto’s: Eric Arens

solist: Nele Goossens componist: Dietrich Van Akelyen Tenor: Ingmar Ruttens

ZELE ZOEMT 8 en 9 MEI



Chris, Paul en Gilbert

De genodigden uit Castel Goffredo op de VIP-receptie



foto’s Eric Arens

VALENTIJNSCONCERT  en  AFSCHEID VAN STIJN HEYDE
8 februari

NIEUWJAARSCONCERT  11 JANUARI
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MUzIEK VAN DE BOVENSTE PLANK
Telkens om de vier jaar,  zoals schrikkeljaren en 
Olympische spelen, krijgen tal van geklasseerde 
cultuurverenigingen de uitdaging voorgeschoteld 
om hun klassement te bevestigen, te verbeteren of 
te verminderen. Ja, het gaat om het behoud van de 
overheidssubsidie, maar nog over veel meer dan dat.
Vier jaar is een lange tijd voor een orkest. De 
mobiliteit onder de muzikanten is immers  zeer 
groot. Dit is des te meer het geval wanneer er zoveel 
jonge mensen deel van uitmaken, zoals in onze 
harmonie gelukkig het geval is. Soms doorkruisen 
studies, gewijzigde familiale omstandigheden of 
gewoon verhuizen tal van muzikale aspiraties. 
Bovendien vergt de deelname aan een concours van 
de muzikanten een onverdroten inzet gedurende 
meerdere maanden. Wanneer je niet helemaal topfit 
bent of in de aanzet andere zorgen aan je hoofd 
hebt, dan kan je het vergeten. Het leven is meer dan 
muziek maken alleen, al is het wel de kers op de 
taart voor wie er de talenten voor gekregen heeft.
De voorbereiding van de provinciale muziektoer-
nooien begint wonderwel bij het secretariaat. Een 
hoop papieren en formulieren invullen. Dat klinkt 
misschien wat raar, maar het is de reinste gang van 
zaken. Jaarlijks gaat de lijst van de werkende leden 
naar de provincie, maar het jaar voor het toernooi 
moet je verdomd goed op je tellen passen. Want van 
de ledenlijst die je dan opstuurt moet minstens 80% 
op het podium aanwezig zijn. Dat is niet weinig. 
Moderne wiskunde, de negenproef en wat zin voor 
improvisatie vormen dan de sleutels tot het finale 
“go for it”. Met een bezetting van meer dan 70 
gemotiveerde orkestleden oogde het podium van 
CC Stroming  te Berlare alleszins indrukwekkend.
Dan zijn er de keuzestukken en de plichtwerken. 
Dirigent Bart Picqueur had reeds bij het try-out 
concert in Gemeenschapscentrum De Wiek gevat 
vermeld dat, in feite, het keuzestuk verplicht is en 
het  plichtwerk gekozen wordt. Ik ga hier niet verder 
op in omdat ik volgende weken niet graag harmo-
nisten met een punthoofd zou tegenkomen. 
Bart had als verplicht werk Procession to Calvary 
(Kevin Houben) aan zich laten voorbijgaan en 
had geopteerd voor Namasé Rhapsody (Jan Van 
der Roost). De componist kiest hierbij voor het 
experiment en slaat nieuwe muzikale wegen in.  
 

Zo refereert hij in het eerste, bijna minimalistische 
deel hier en daar aan de muziek van John Adams. 
In het tweede, zeer expressieve deel komen verschil-
lende solisten en instrumentengroepen aan bod. In 
het spectaculaire en dynamische slotdeel staat een 
star metrisch patroon centraal. Deze verrassende 
compositie schreef Jan Van der Roost in opdracht 
van het Orchestre à Vent de la Ville d’ Annemasse 
in Frankrijk ter gelegenheid van hun 160-jarig 
bestaan. Namasé is de oude naam van Annemasse. 
De bomvolle zaal toeschouwers bewonderde bijna 
perplex de bravoure van de uitvoering. Dit zat 
duidelijk zeer goed.
Het keuzewerk Divertimento (Oliver Waespi) is, 
zo mogelijk nog virtuozer. De Zwitserse componist 
schreef met dit werk een van de meest gevarieerde 
concertstukken voor harmonieorkesten met sfeer-
volle soli van onder meer hobo en slagwerk. Het is 
een meeslepend stuk met verrassende wendingen 
dat klassiek begint, halverwege een jazzy intermezzo 
heeft, en dan vurig eindigt, waarbij het uiterste 
gevergd wordt van de orkestleden. 
Voor de toehoorders was de adembenemende 
uitvoering alvast een uitbundige staande ovatie 
waard, en ook de jury kon de glansprestatie van 
het orkest best smaken: bevestiging in superieure 
afdeling met grootste onderscheiding. De ultieme 
bekroning voor de werkende leden van jarenlange 
noeste arbeid. Dat mocht al eens gevierd worden, 
zodat er een feestje volgde in het repetitielokaal in 
Zele-Durmen. Hubert Temmerman had voor stoof-
vlees en frietjes gezorgd.
Harmonie minnend Zele mag fier zijn op de resul-
taten van het toernooi. Zeelse roots of connecties 
hebben blijkt een onmiskenbaar voordeel: Konink-
lijke Harmonie Kunst adelt (dirigent Sven Ysewyn) 
bevestigde zich in uitmuntendheid. Koninklijke 
Harmonie St-Cecilia Erpe (dirigent Bob Van 
Der Strieckt) bevestigde zich in uitmuntendheid 
met onderscheiding. Harmonieorkest De Pinte 
& Youth Band (dirigent Dimitri Bracke) promo-
veerde van uitmuntendheid naar ere-afdeling. 
Koninklijke Harmonie De Kunstvrienden uit Sint-
Niklaas (dirigent Dimitri Bracke)  promoveerde van 
ere-afdeling naar superieure afdeling. Bravo Zele, 
zoals de harmoniemuziek hier welig tiert, zijn er niet 
vele.   

Elie Van Herreweghe
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VALENTIJNSCONCERT 2015

Op zondag 8 februari vierde onze jeugdharmonie weer Valentijn.
Dit was niet zo maar een gewoon concert. 
Het Valentijnsconcert van de jeugdharmonie was tevens ook het afscheidsconcert van hun 
dirigent Stijn Heyde. Na heel wat jaren trouwe dienst bij het instaporkest en de jeugdharmonie, 
besliste onze dirigent om zijn dirigeerstokje door te geven. 
Wij wilden dit niet zo maar laten voorbij gaan, dus besloten we om hem een concert te geven 
om nooit te vergeten. Ons Valentijnsconcert stond volledig in het teken van Stijn Heyde.
We speelden leuke stukjes en verrasten onze dirigent met een (lekkere) taart in zijn gezicht. 
Verder werd ook bekend gemaakt dat onze huidige dirigent van het instaporkest Nele Goossens 
samen met Katrijn Poppe zijn taak als dirigent zullen overnemen. 
Heel wat voordelen! Zo twee nieuwe dirigenten.
Bij deze wensen wij onze nieuwe dirigenten heel veel succes toe!
Wij willen ook Stijn Heyde van harte bedanken met zijn vele jaren trouwe dienst!
Stijn, Bedankt voor alles! 

Het Jeugdharm onistje
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In de vorige Phoenix heb je het interview 
kunnen lezen met Jan Matthys, directeur Vlamo 
(Vlaamse amateurmuziekorganisatie). We gaan 
hier nu verder met het tweede deel.

Je vindt dus dat de muziekmaatschappijen meer de 
straat op moeten en niet altijd in een concertzaal 
moeten hangen?

Zoals ik al zei. Om te beginnen zijn amateuror-
kesten één van de weinige verenigingsvormen die 
een mooie afspiegeling zijn van de maatschappij. Op 
de repetitie zitten jong en oud, geschoold en niet 
geschoold, man en vrouw (ondertussen is ongeveer 
de helft vrouwelijk), begoed en minder begoed 
samen bij elkaar (allochtonen ontbreken voorlopig 
nog een beetje). Deze heterogene groep mag gerust 
weer naar buitentreden. Waar muziek gespeeld 
wordt, komen mensen samen en dat zorgt altijd 
voor dynamiek. 

En misschien slaat de vonk wel over op een publiek 
dat anders nooit een concertzaal zou binnentreden. 
Bovendien stellen we vast dat hoe beter een orkest 
is, hoe minder het naar buiten treedt. Als enkel 
de minder begaafde muziekverenigingen nog met 
Cecilia op straat komen en dan veelal zat en slecht 
spelend, krijgt het imago van de sector natuurlijk 
een deuk. Waar is de tijd trouwens dat ieder dorp 
zijn kiosk had? Soms waren dat echte architecturale 
pareltjes. Zo is er op de Kouter in Gent tussen mei 
en oktober elke zondagochtend bloemenmarkt met 
een Oost-Vlaams orkest op de kiosk waarnaar toch 
telkens zo’n 200 à 300 passanten staan te luisteren.

Al enkele jaren zie je in de steden de straatfan-
fares opduiken, wat zeker een goede evolutie is. De 
harmonies kunnen gerust ook op deze kar springen 
en hun verbindende rol opnieuw vervullen.

Hoe zijn de harmonies eigenlijk ontstaan?

Vormelijk is de oorsprong te vinden in de militaire 
muziek. Al van in de oudheid gebruikten militaire 
eenheden drums en fluitjes, daarna kwamen daar 
ook koper- en houtblazers bij. De meeste harmonies 
die we nu kennen ontstonden in de 19de eeuw en 
spiegelden zich aan deze militaire kapellen wat de 
bezetting betreft.

Er is ook nog een andere lijn die vertrekt vanuit 
de volksmuziek, maar dan gaat het eerder over de 
kleinere orkestjes.

Maar de echte reden waarom harmonies en fanfares 
opgericht werden is als marketinginstrument van 
de verschillende politieke partijen. Ook fabrieken 
selecteerden soms arbeiders om een orkest te vormen 
waarmee men naar buiten kon treden.

ALLES BEGINT BIJ GOESTING!
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Andere redenen waren volksverheffing en 
ontspanning, soms op paternalistische wijze. In ons 
documentatiecentrum is hierover heel wat literatuur 
te vinden.

Wat is nu je taak concreet in dit alles?

De taak van mijzelf en die van Vlamo is als een spin 
in een spinnenweb. Rondom ons is er een enorm 
netwerk van muziek-maatschappijen en wij zitten 
daar als een spin in het midden. we hebben contact 
met alle draadjes en voelen als er iets roert. Dit kan 
zowel positief als negatief zijn. En wij spelen daar op 
in, ikzelf, het personeel, de provinciale afdelingen, 
de 7 artistieke stuurgroepen. het is onze taak te 
coachen, niet als een dictator. We zoeken naar een 
visie om de muziekmaatschappijen de 21ste eeuw 
door te loodsen. Dit kan niet zonder een visie en 
een daarop afgestemd stevig beleid. we helpen de 
trein op gang trekken en we zoeken mee. Goede 
ideeën zijn steeds welkom en deze worden dan ook 
uitgewerkt.

Blijft dit tot Vlaanderen beperkt of ga je ook interna-
tionaal?

We overleggen dikwijls met internationale organi-
saties waar we veel informatie uitwisselen en 
zodoende veel van elkaar opsteken. Het internati-
onale overleg is meestal per discipline gestructureerd. 
Er is Amateo, het Europese netwerk voor organi-
saties van amateurkunsten. Interessant is dat wij ons 
internationaal op een drie-culturenpunt bevinden 
van verschillende zienswijzen: de Romaanse, de 
Germaanse en de Angelsaksische, elk met hun eigen 
klemtonen. We zijn ook actief in EBBA (European 
Brass Band Association) en staan mee aan de wieg 
van het pas opgerichte ECWO (European Champi-
onship for Wind Orchestras). Van deze laatste 
organisatie verwacht ik heel veel. Tot voor kort was 
er geen Europees platform voor harmonieorkesten 
en die leemte wil ECWO opvullen.  

Kan je ons een voorbeeld geven van een recent tof 
Vlamo-project?

Ik ben heel erg fier op wat ‘En Avant, Marche’ 
teweeg heeft gebracht. Wat oorspronkelijk begon als 
een fotoboek, werd snel ook een grootse tentoon-
stelling in het Huis van Alijn. Vervolgens werd het 
estafettestokje doorgegeven aan NTGent en Les 
Ballets C de la B. Alain Platel, Steven Prengels en 
Frank Van Laecke hebben, geïnspireerd op het boek, 
een theatervoorstelling gemaakt die nu de wereld zal 
rondreizen. 

Daarnaast hebben we vorig jaar ook ons educatief 
pakket ‘Van toeten noch blazen’ uitgebracht… En 
ik kan wel nog een tijdje doorgaan. Zo organiseren 
we met Vlamo 140 activiteiten per jaar en leveren 
we tal van diensten.

 

Terug naar onze harmonie. Ze doet het schitterend. 
Heb je nog een boodschap voor de leden?

Het doet deugd mee te maken dat onze harmonie 
het prima doet en op het hoogste niveau geklasseerd 
staat. Volhouden zou ik zeggen. Ik weet maar al te 
goed welke inspanningen hier achter schuil gaan. 
Als boodschap zou ik willen meegeven: doe het met 
passie en waar je goed in bent, durf dat te tonen. In 
de concertzaal maar ook op de kiosk en de straat. 
Muziek moet van iedereen zijn.

Jan, doe jij ook zo voort en kom maar af naar Zele 
en de harmonie. We zullen je ontvangen desnoods 
met toeters en bellen!

Guido Geerinck

We danken Guido voor zijn gewaardeerde 
bijdragen in De Phoenix. Dat is eens wat anders 
dan zijn cursieve tussenkomsten van cecilia-
maandag.
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Ronzare, Italiaanser kan je niet zoemen dan dat we 
dit jaar hebben gezoemd. De vijfde editie, si, maar 
de eerste dewelke plaats vond in De Wiek, La Pala, 
zullen we maar zeggen. Onze Italiaanse vrienden 
van de Banda Cittadina di Castel Goffredo, hadden 
de overtocht naar Zele gemaakt om de tiende 
verjaardag van onze verbroedering te vieren. Zowel 
op vrijdag- als zaterdagavond waren zij present 
in de volle concertzaal om mee te snoepen van de 
heerlijke muziek dewelke ons orkest had voorbereid. 
De daguitstap naar Flanders Fields zullen zij niet 
licht vergeten.

“Schoppenvrouw” Niki De Sitter – dirigent Bart 
Picqueur noemt haar  knipogend “mijn buurvrouw”-  
stond garant voor de verzorgde en pittige voorstelling 
van het geheel. Eerst de zware kost serveren is 
misschien geen Italiaanse geplogenheid, maar toch 
viel ons orkest met de deur in huis door van wal 
te steken met de twee concoursstukken. Voor veel 
toehoorders was het niet de eerste auditie, doch 
telkens weer is het een lust voor het oor, wanneer 80 
gedreven muzikanten zoveel virtuositeit, variatie en 
energie ten toon spreiden. Namasé Rhapsody  compo-
neerde Jan Van der Roost ter gelegenheid van het 
160-jarig bestaan van de harmonie van Annemasse, 
een stadje gelegen in de Haute-Savoie. Divertimento  
(Oliver Waespi) is, zo mogelijk, nog een taaiere 
kuitenbijter. De Zwitserse componist – jurist by the 
way- zal met dit werk reeds menig muziekkorps uit 
balans gebracht hebben, maar lekker niet het onze.

Nele Goossens is een vaste waarde in ons orkest. 
Tevens een mooie verschijning. Zij kent de harmonie 
door en door als dirigente van het instaporkest en 
de jeugdharmonie. Dit jaar studeert zij af als master 
aan de School of Arts in Gent. Zij staat op de drempel 
van een veelbelovende muzikale loopbaan en heeft 
behoorlijk wat pijlen op haar boog. Piano, zang 
bij het vrouwenkoor Makeblijde, directie en …. 
Saxofoon. Tijdens Zele Ronza gaf zij een fenomenaal 
staaltje van haar kunnen. Ik denk dan: hoe is dit in ’s 
hemelnaam mogelijk? Maar zij vindt dit gewoon. Op 
24 mei geeft zij haar examenconcert in de Miry-zaal 
van het conservatorium in Gent, doch wanneer u dit 
leest zal dit al voltooid verleden tijd zijn. 

Aren’t instruments fun?! vraagt Dietrich Van Akelyen  
zich godganse dagen af. Ik vraag mij dit ook af 
wanneer mijn kleinkinderen een blokfluit en een 
trommeltje van tussen de andere speelgoedrommel 
halen. Melancholie – absurditeit – speelplezier – 
nieuwe geluiden  - stoom afblazen lees ik in het 
fraaie programmaboekje.  Dat we van deze Dietrich 
nog gaan horen is een fameus understatement.

Wanneer 500 personen op hetzelfde ogenblik een 
dorstige wens hebben, dan ontstaat er een probleem. 
Toch kan ik beamen dat de uitbaters er via meerdere 
aftakpunten in slagen om binnen de kortste keren 
het onmogelijke mogelijk te maken. Waarna wij, 
zoals zovelen,  Italiaanse oorden opzochten. Als het 
moest in een gammel bootje. Want wie zou geen 
ongeluk begaan om te kunnen proeven van I piatti 
di mama Agnese (Bart Picqueur). De kranige dame 
was samen met haar familie in de zaal aanwezig. 
Want zie, haar zoon Mauro – dirretore van de Banda 
Cittadina, zo zit dat, dirigeerde met Italiaanse zwier 
Funniculi Funnicula, bisnummer in spe.

Symphonic Suite from “La Strada” (Nino Rota – Arr. 
Steven Verhaert) klonk vanzelfsprekend bekend in 
de oren. Wie heeft niet de film van Frederico Fellini 
gezien waarin Gelsomina het slaafje is van de brutale 
macho Zampano. Zij overleeft dankzij of niettegen-
staande de muziek? Frappant beeldmateriaal bracht 
weggedeemsterde herinneringen weer tot leven.  De 
beklemmende feestzaal van het college anno jaren 
stillekes kwam verdomd dichtbij.

Quattro arie italiane – solist Ingmar Ruttens 
sloten het concert af. Vesti la giubba uit Pagliacci 
(Ruggero Leoncavallo) – Questo o quella en La donna 
è mobile uit Rigoletto (Giuseppe Verdi) en Nessun 
Dorma uit Turandot ( Giacome Puccini) kwamen 
uitermate precies uit de onvolprezen keelholte van 
tenor Ingmar Ruttens. Zo gemakkelijk, alsof hij 
schuimend onder de douche staat. Dat is klasse. 

Zo beleefden wij eens te meer een avond om nooit 
te vergeten. Kon je dit jaar zelf niet komen luisteren? 
Peccato, maar kom dan zeker volgend jaar eens af. 
Zelfde plaats, andere datum, ander gezoem, ander 
internationaal tintje.

Elie Van Herreweghe

zELE RONzA
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Stijn Heyde: Mijn leven in de jeugdharmonie

Ter gelegenheid van zijn afscheid van de jeugd-
harmonie schrijft Stijn een nabeschouwing over 
de voorbije jaren. De redactie van de Phoenix 
kan hier niets aan verbeteren en neemt de tekst 
met plezier integraal over.
“Om mijn staat van dienst te omschrijven, moet ik 
beginnen voor mijn tijd in de jeugdharmonie...
Namelijk... het Instaporkest

De datum ontgaat me nu even maar het instap-
orkest is het feitelijke begin van mijn dirigent-
schap. Ik vond het niet echt dirigeren, maar meer 
alles muzikaal in goede banen brengen en houden 
(dus ja, dirigeren ;-) ). De taken van een dirigent 
zijn op zo’n niveau al duidelijk aanwezig. Je moet 
de muzikanten zin geven om te spelen, je moet ze 
inspireren om uitdagingen aan te gaan, je moet ze 
de reden van musiceren zoals ze bij vele muzikanten 
in het hart zit bijbrengen.

Het was wel een bepaalde vorm van zondagochtend-
fitness, maar er was geen seconde dat ik dacht: 
‘tedju, moet ik nu weer naar Zele’. En het resultaat 
mocht er dan ook zijn, beginnen met 5 muzikanten 
(Lukas S, Sven VDB, Lisa VDB, Lisa D, Eva DM) 
en het zoveel jaren later fier kunnen doorgeven aan 
Nele (denk met ong. 25 koppen), die dit orkest ook 
steeds kan inspireren

Overname van Tom Raes
Af en toe werd ik dan meer en meer betrokken bij 
de jeugdharmonie. We gingen samen op kamp, de 
vriendenkring werd groter, kortom fun, fun, fun,... 

Dankzij Tom, die net zoals mij veel te weinig uren 
heeft op een dag, werd ik af en toe gevraagd om in 
te springen. Iets wat niet gemakkelijk was, want zijn 
gedrevenheid, zijn charisma, zijn originaliteit, zijn 
dirigeerkunsten evenaren, dat is geen sinecure. Een 
prachtorkest, vol pummels, beuzakken, babbelaars, 
betweters (Tom deed dit zo, Tom deed dit anders,…) 
maar ook schatjes kreeg ik van hem. Met veel liefde 
en enthousiasme kwam ik elke vrijdag dirigeren.  
Alweer zonder een moment dat de goesting er niet was.

Hele reeks concerten
De jaarlijkse concerten houden een dirigent dan ook 
in de running. Als je weet dat je gemiddeld 8 a 10 
repetities tijd hebt om een nieuw programma aan te 
leren, dan zit je niet stil, er is gewoon geen tijd voor. 
Spaghetticoncert, Halloween, Valentijn, Cécilia en 
eindexamens zijn zo de concerten die jaarlijks terug 
kwamen. Steeds weer werkten we (leden en dirigent) 
aan een moeilijke opdracht die we dan mijn inziens 
tot een perfect einde brachten. Ik durf het aantal 
stukken niet optellen dat we op de pupiter gehad 
hebben. Het zijn er veel, heel veel. 

Het feestweekend, in teken van het 30-jarige bestaan 
van de ‘jeugd’, is geen jaarlijks evenement, maar 
was wel een hoogtepunt dat ik niet rap zal vergeten. 
Lekker eten, leuke quiz, super kubb-tournooi, 
prachtig concert. Gelukkig sta je er als dirigent niet 
altijd alleen voor, en had ik altijd een gedreven team 
achter mij om het orkest en de evenementen iets 
extra te geven. Als ik soms in andere orkesten ga 
meespelen, en nadien vrijdag ‘mijn’ orkest hoor(de), 
dan denk ik dat de jeugdharmonie voor mij het 
perfecte orkest was.

Jaarlijkse kampen
De jaarlijkse kampen... ik denk dat ik zoals elke 
dirigent van de jeugdharmonie een trilogie kan 
schrijven over “het-op-kamp-gaan”. Musiceren, 
spelletjes spelen, voetje opslaan, eten, samen zijn, 
lachen, naar de spoed rijden, eentje drinken, … 
allemaal werkwoorden die voorkwamen op de 
kampen. Vermoeiend maar memorabel.

Als ik nu dit allemaal neertyp, heb ik schrik dat ik 
veel te veel aan het vergeten ben (de leeftijd?). Het 
enige dat ik niet vergeet is de jaren die ik samen met 
de jeugd en het instaporkest heb beleefd. Bedankt 
Tom, bedankt jeugdharmonie, bedankt instappers, 
bedankt vrouw en kinderen! Schol...”               Stijn
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De applausmeester
Beste lezer, ooit al eens een opname meegemaakt bij een van onze twee televisiezenders dat ons landje rijk 
is? Moet je zeker eens doen, ambiance verzekerd. Je komt op de afgesproken dag het gebouw binnen en een 
paar lieftallige hostessen verwelkomen je met hun mooiste glimlach en begeleiden jou naar de studio waar het 
spektakel doorgaat. Je zit daar op  oncomfortabele banken te wachten tot de show begint. Plots gaan alle spots 
aan en een breed glimlachende presentator komt de studio binnengewandeld heet iedereen van harte welkom, 
ook diegenen die thuis  voor de beeldbuis zitten. Op dat ogenblik springt er een persoon voor het publiek 
begint met zijn armen te zwaaien en met zijn vingers allerhande tekens te geven.  Ik dacht bij mezelf die heeft 
waarschijnlijk zijn vingers verbrand aan een of andere spot,  maar  geen nood dat is het teken dat men mag 
applaudisseren. En dan begint het. Eerste vraag: Hoeveel poten heeft een duizendpoter, je kent waarschijnlijk 
die vieze enge beesten die in je tuin rondkruipen. Een paar seconden stilte tot er plots iemand roept zeven-
honderdvijftig… algemene stilte tot die bewuste persoon zijn uitleg doet. Hij had ooit eens gelezen over een 
monnik die na zijn dagelijkse taken zo een beestje op zijn schrijftafel gelegd had stak een extra Middeleeuwse 
kaars aan en telde de pootjes en jawel zevenhonderdvijftig. Hoe komt dat ? Wel je moet maar eens op een 
dag door je tuin wandelen en je heft daar ergens een verloren gelopen steen op en je ziet  honderden van die 
enge beesten rondkruipen, ganse families groot en klein. Dat natuurlijk bij zo een productie heel wat pootjes 
verloren gaan is begrijpelijk: vandaar die zevenhonderdvijftig. En weer springt die persoon voor het publiek en 
volgt er een applaus. En zo gaat het verder tot de presentator  na een tijd met dezelfde smile afscheid neemt en 
verdwijnt achter de coulissen. Ik zat wel met een vraagje en wend me tot één van die lieftallige hostessen met 
de vraag wie eigenlijk die persoon is die steeds voor het publiek springt en staat te zwaaien alsof zijn leven er 
vanaf hangt. Verbaasd door die vraag bekijkt ze me eens van achter haar met bokaalglazen gevuld brilletje en 
zegt doodleuk:  maar mijnheer,  dat is onze applausmeester. Gelukkig hebben wij dat niet nodig, wanneer ons 
orkest een concert speelt komt het applaus gewoon spontaan. Met een gerust hart vertrek ik weer naar mijn 
heimat.            

Eric Arens

In Jaarboek 44 (2013) van de Heem- en Oudheidkundige Kring (HOK) Zele verscheen het eerste deel 
van drie bijdragen waarin Lucien Boone de geschiedenis van de Harmonie grondig ontrafelt. Deel I 
handelt over de voorlopers van de muziekmaatschappij, de heroprichting in 1833 en de werking tot het 
uitbreken van de Grote Oorlog in 1914.
Deel II verschijnt in Jaarboek 45. Het is een lijvige bijdrage geworden, verlucht met tal van zeldzame 
documenten en foto’s. Het betreft de periode 1919-1960, of “via het interbellum naar de sixties”.

Na de hervatting in 1919, met de legendarische voorzitter Benoit Rubbens, volgt een bloeiperiode met groots opgezette 
jubelfeesten. De Tweede Wereldoorlog betekent nogmaals een onderbreking en een moeizame heroprichting in 1945. 
Met de komst van dirigent Albert De Koninck worden de muzikale ambities opgedreven en resulteert de deelname 
aan provinciale wedstrijden in een opeenvolging van promoties. Een eigen Tirolerkapelle zorgt voor muzikale shows. 
Tegen 1960 speelt de Harmonie in ere-afdeling en mag ze meedingen naar het Provinciaal Vaandel.  

Dit boeiend verhaal is een aanrader voor alle harmonisten, jong en wat ouder!

Hoe uw jaarboek bestellen?

- Wie lid is of wordt van HOK Zele heeft recht op één exemplaar. Een lidmaatschap kost 15 EUR of 25 EUR 
voor ereleden. U kan ook rechtstreeks bestellen via de bestuursleden of via hokzele@hotmail.com 

Geschiedenis van een muziekmaatschappij
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ADVOCATENKANTOOR
VAN HERREWEGHE

 
Kouterstraat 153,  Zele

www.vanherreweghe.net
Marc en Mimi



Dimitri
VAN DEN BERGHE

Smidsestraat 39
 9200  Dendermonde

0478 58 95 33
vandenberghe.d@gmail.com
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