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BESTE LEzER
Beste Lezer,

Laatst stelde iemand uit Dendermonde, die 
vertrouwd is met het harmoniegebeuren, mij de vraag 
of het waar is dat onze harmonie “geïmplodeerd” 
is. Ik heb eens verwonderd met de ogen geknipperd 
en hem uitgelegd dat dit helemaal niet het geval is. 
Wel integendeel, dat een aantal jonge muzikanten 
hun verantwoordelijkheid hebben opgenomen 
en, samen met het “oude bestuur” de vernieuwde 
werking van de harmonie in goede banen leiden. 
Zo hoor je dat sommige tongen loszitten en, hetzij 
argeloos hetzij met kwade bedoelingen allerhande 
verzinsels rondstrooien, dewelke wel schadelijk zijn 
voor de vereniging. Deze Phoenix zal ten overvloede 
aantonen dat de harmonie Ste -Cecilia springlevend 
is en dat de voorbije maanden intensief gemusiceerd 
en georganiseerd is, ook al werd de wacht (en de 
macht) ietwat gewisseld.

De repetities herstartten zoals gewoonlijk na halfoogst, 
waarbij onmiddellijk de partituren van het concert 
in Amsterdam aan bod kwamen. Het werkjaar werd 
op 18 september 2016 culinair op gang gebracht met 
een geslaagde BBQ in Zele Durmen. De toeristische 
uitstap naar Amsterdam, gekoppeld aan een dubbel-
concert met de Tramharmonie van Amsterdam was 
een zeer geslaagd initiatief, dat kiemen heeft gelegd 
voor een eventueel tegenbezoek van onze noorder-
buren. De Jeugdharmonie organiseerde in de herfst-
vakantie een tof repetitieweekend, waarover we 
rapporteren. Thans is de voorbereiding van de Cecilia-
feesten op kruissnelheid gekomen, met één en ander in 
een nieuw kleedje. Voorzitter Hilde brengt u hierover 
een stand van zaken. 

Inmiddels is een evenementen-werkgroep in actie 
geschoten, die volop bezig is het Ceciliaweekend zo 
mogelijk nog boeiender en aantrekkelijker te maken, 
zonder weliswaar de essentie van de Ceciliafeesten in 
gedrang te brengen. Afspraak het eerste weekend van 
december.

Het dagelijks bestuur bouwt aan een nieuwe organi-
satiestructuur om nauwer te kunnen aansluiten bij 
de organisatie van repetities, uitvoeringen en evene-
menten. Binnen ons orkest hebben een aantal pupiter-
verantwoordelijken zich bereid verklaard hun pupiter 
specifiek op te volgen om zodoende de taak van de 
dirigent en de orkestregisseurs te verlichten. Vele 
handen maken licht werk.

De archivaris heeft ook niet stilgezeten. De harmonie 
verleent haar medewerking aan de tentoonstelling 
omtrent de Zeelse harmonieën en fanfare. Tal van 
bezienswaardigheden zijn te bezichtigen in het Zeelse 
museum. Een bezoekje meer dan waard. Verdere 
details vindt u in deze Phoenix. Ook de bijdrage van 
Eric “Uit de Oude Doos” is het lezen waard.

Guido Geerinck heeft in de aanloop naar Cecilia heus 
opzoekingswerk verricht over sommigen die, niette-
genstaande een muzikaal en zelfs liederlijk leven, het 
toch tot heiligen geschopt hebben. We moeten dus 
niet wanhopen. Aanbevolen lectuur.

Piet Engelbeen gaat op zoek naar oud-muzikanten van 
onze harmonie die vanuit de harmonie een muzikale 
carrière hebben kunnen ontplooien. Een eerste in de 
rij is Lieve Goossens die met veel dankbaarheid terug-
denkt aan haar passage in ons orkest. Wij wensen u 
veel leesplezier bij dit alles, en tot binnenkort! “Hét” 
zal der rap zijn …

Elie Van Herreweghe
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DE WISSEL VAN DE WACHT 
Wanneer ik al eens een hoofdstad bezoek, kan 
u mij aantreffen tussen de menigte toeristen die 
aan een koninklijk of presidentieel paleis staat 
te wachten tot de wacht wisselt. Het is en blijft 
een bevreemdend spektakel mee te maken dat uit 
één of ander bijgebouw, steeds stipt op tijd een 
groepje stoere soldaten, uitgedost in een voyant 
uniform, de pas aansnijdt. De officier van 
dienst loopt voorop en roept iets onverstaanbaar, 
waarna zich een exotische baltsdans ontspint. De 
geweren draaien vervaarlijk in het rond, doch 
komen na wat capriolen trefzeker op de juiste 
schouder terecht. De opkomende ploeg neemt 
dan de plaats in van de vermoeide paradijs-
vogels die met knikkende knieën door het lange 
onbeweeglijk stilstaan het schouwtoneel verlaten. 
Het nieuwbakken peloton neemt met onver-
stoorbare blik een stokstijve houding aan tot 
de volgende aflossing. Het publiek heeft allengs 
genoeg gezien en verspreidt zich naar andere 
bezienswaardigheden.
Vernieuwing en verjonging zijn een nooit aflatende 
noodzaak om natuurlijke slijtage en vermoeidheid op te 
vangen. Dit geldt bij uitstek voor het verenigingsleven. 
Toen ik meer dan 25 jaar geleden toetrad tot het bestuur, 
maakte een oudere generatie de dienst uit. Mijnheer 
Louis, Oscar Kesteleyn, Maurice Anthuenis, dokter 
Vuylsteke en Frans De Donder bekleedden belangrijke 
functies, doch met André Walrave, René De Smedt, 
Luc Van Acker, Philippe Verbeeck en Piet Engelbeen 
was de verjongingskuur volop aan de gang. Een aantal 
leeftijdsgenoten vulde dit verjongde bestuur aan tot een 
hechte vriendengroep. Hetzelfde fenomeen zag men 
gebeuren bij de muzikanten. Een grote instroom vanuit 
de Jeugdharmonie zorgde voor nieuw bloed met grote 
aantrekkingskracht voor niet-Zelenaars. Dit bleek een 
succesformule want de harmonie scheerde hoge toppen 
zowel qua muzikale resultaten als wat het ledenaantal 
betreft.

Doorstromen van het bestuur naar het dagelijks bestuur 
van een harmonie zoals de onze vergt enorm veel inzet 
en energie. Dit langer dan 10 jaar volhouden is een 
krachttoer. De voorbereiding van de viering van 175 jaar 
harmonie in 2005 vormde de gelegenheid om een groep 

van vier nieuwe bestuursleden aan te trekken: Patrick 
Bauwens, Jan Heirwegh, Filip Verhofsté en Bruno De 
Donder. 

Op korte termijn maakten drie van hen deel uit van het 
dagelijks bestuur: Patrick als voorzitter, Jan als secretaris 
en Filip als penningmeester. Bruno hielp de Cecilia-
feesten in goede banen leiden. Wim Van Den Berghe 
(saxofoon) kwam vanaf 2009 als ondervoorzitter het 
dagelijks bestuur versterken. De uitdagingen waren 
niet min: het aantrekken van een nieuwe dirigent (Bart 
Picqueur), tot twee maal toe een verhuis van lokaal, de 
jaarlijkse organisatie van Zele Zoemt, Ceciliafeesten, 
kampioenschappen en talrijke concerten in binnen-en 
buitenland. Dat dit op de duur in de kleren kruipt, 
behoeft geen betoog.

We waren vanuit het bestuur reeds enige tijd op zoek 
naar een nieuwe verjonging, doch het is niet evident 
om ereleden naar de bestuurstafel te verleiden. Er 
komen kennelijk zoveel andere uitdagingen af op de 
dertigers en veertigers van nu. Dit heeft tot gevolg dat 
de last en de verantwoordelijkheid altijd bij dezelfde 
mensen terechtkomt, wat op termijn tot spanningen kan 
leiden. Er was het ontslag van de voorzitter nodig om 
de verjonging en vernieuwing in een stroomversnelling 
te brengen. Voorzitter Hilde Van der Jeugt is 25 jaar 
muzikante van ons orkest en kent de harmonie van 
binnen en van buiten. Zij heeft een aantal spelende leden 
rond zich verenigd om bestuursverantwoordelijkheid 
op te nemen, terwijl de continuïteit van de vereniging 
geenszins in het gedrang komt. De oudere bestuursleden 
kunnen met gerust gemoed stilaan evolueren naar het 
erebestuur, met behoud van sommige specifieke taken.

Ook de redactie van De Phoenix ontkomt niet aan de 
tand des tijds. Een periode van 26 jaar onafgebroken 
met dezelfde mensen een tijdschrift uitgeven is onvoor-
stelbaar. Het wordt de hoogste tijd dat andere mensen 
opstaan om dit pelotonnetje te vervangen. Uit een 
bijgebouw van de Hubertuszaal van Zele – Durmen, 
komen plots enkele frisse geesten tevoorschijn, vooraf-
gegaan door een kandidaat-hoofdredacteur, die onver-
staanbare woorden toeschreeuwt. De oude redactie staat 
wat hulpeloos en verlept te wachten met een leeg glas. 
De nieuwe redactie heeft enkele bakken gekoelde Orval 
meegebracht en een flessenopener. Na een kort maar 
vochtig ritueel is de opvolging in kannen en kruiken. 

Elie Van Herreweghe



De Phoenix – 26ste jaargang nr. 2 – november 2016 / nr. 52 Pagina 6

Vrijdag 4 November zat voor de meesten onder 
ons de herfstvakantie er bijna op en toch was het 
een moment waar we naar uitkeken! 
We verzamelden met veel goesting en in een aange-
paste plunje (wat waren jullie mooi!) aan de kerk van 
Durmen, helemaal klaar om naar onze Zweinstein-
Academy te vertrekken. Na een tijdreis van een klein 
halfuurtje arriveerden we in Zweinstein waar we 
ons installeerden in de lokalen van de toverschool. 
Met een paar goed gekozen spreuken veranderden 
onze lokalen in gezellige stekjes. We speelden enkele 
magische spelletjes en daarna was het tijd voor onze 
eerste repetitie. Na de repetitie stond er nog een 
Harry Potter Stratego doorheen het hele (donkere) 
gebouw op het programma. Het was ZO spannend 
dat sommigen zaterdag helemaal geen stem meer 
hadden!?! Iedereen leefde zich nog eens goed uit 
(sommigen namen nog een doucheken om proper 
te zijn…) voor we moe maar absoluut voldaan in 
ons bedje, of beter gezegd op ons veldbedje of matje 
kropen! 

Na een gesmaakt ontbijt was er zaterdagvoor-
middag voor de jeugdharmonie een partiële repetitie 
voorzien. Iedereen repeteerde per instrumenten-
groep aan de moeilijke passages in de stukken. Het 
instaporkest repeteerde samen om de mama’s en 
papa’s omver te blazen op het toonmoment zondag-
namiddag. In de namiddag speelden we de grote 
Harry Potter spelen; zwerkbal met twee op één 
bezem was toch wel mijn favoriet! Daarna was het 
nog eens tijd om te repeteren, dat moet nu eenmaal 
ook gebeuren op een repetitieweekend… 

 ‘s Avonds speelden we dan weer een SUPERTOF 
sluipspel om de spanning er nog wat in te houden en 
daarna volgde er nog een fuifje om ons spetterend 
weekend af te sluiten. Op naar zondag!

Zondagvoormiddag hebben zowel het instaporkest 
als de jeugdharmonie alle puntjes nog eens op de i 
gezet om aan onze ouders en familie te tonen wat we 
wel niet allemaal voor elkaar hebben gekregen op 
één weekend. Nog wat bijschaven en we zijn klaar 
voor Cecilia!

Graag wil ik een paragraafje aan de bedankingen 
besteden. Eerst en vooral zijn we onze kookouders 
Tim, Tanja, Giovanni en Els echt enorm dankbaar 
voor het SUPERLEKKERE eten en de MEGAMA-
GISCHE zorgen! Zij waren voor mij een beetje mijn 
pleegouders, en ik denk dat ik in de naam van het 
hele orkest kan zeggen dat zij het geweldig gedaan 
hebben! Onze twee dirigenten, Aaron en Pieter 
zijn echt DE MAX en verdienen een standbeeld - 
voor moed en zelfopoffering - maar ook voor alle 
uren werk, energie en passie die ze in hun orkest 
steken. Als laatste, maar daarom zeker niet minder 
belangrijk wil ik ons jeugdbestuur bedanken voor 
de goede organisatie en om ervoor te zorgen dat we 
op weekend konden!

Graag zou ik afsluiten met nog een boodschap voor 
de instappers en de jeugdharmonisten. Jullie zijn de 
max!!! (En ondertussen kan ik het al terug roepen 
;) ) Jullie zijn echt de aangenaamste groep om weg 
mee te gaan; altijd enthousiast en bereid om elkaar 
te helpen, dat vind ik geweldig! Ondanks het grote 
leeftijdsverschil tussen onze leden kan iedereen het 
met elkaar vinden, zalig vind ik dat! Merci voor het 
geweldige weekend! 

Groetjes, 

Valerie

Het Jeugdharm onistje
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EEN NIEUW KLEED VOOR CECILIA
Half oktober was Sinte-Cecilia voor het eerst in Zele en ik kwam haar toevallig tegen. 

Ze sprak me aan over de komende feesten in december. “Hilde”, zei ze, “nu er een vrouwelijke 
voorzitter is, kan ik toch wel eens een nieuw kleedje krijgen voor mijn jaarfeest?”. 

Ik schrok even. ”Wat bedoel je daar nu mee?”, vroeg ik. 

“Maar Hilde toch! Ik weet dat ze in Zele voor traditie zijn, maar elk jaar hetzelfde kleed aandoen, 
dat doet toch geen enkele vrouw! Het concert op vrijdag : daar zouden de vakken van mijn kleed 
toch wat beter kunnen verdeeld worden over instap, jeugd- en grote harmonie”. 

“ Oh!” , dacht ik, “de drie dirigenten op één lijn krijgen…dat zal niet moeilijk zijn. Als het dat 
maar is…“

Maar ze ging door: “En dan zaterdag…met wat meer kleur in de muziek en in de zaal en wat extra 
ambiance…dat zou mij toch ook niet misstaan.” Ik werd zelf al wat rood en probeerde me onder-
tussen het nieuwe kleed voor te stellen…Zou het niet te modern worden? 

“De klassieke snit mag toch nog wel een stukje terug te vinden zijn?”, vroeg ik en ik was al blij dat 
ze het maar over een kleedje had…zolang ze maar over geen schoenen begon. 

“Jaja” , mompelde ze…”het bezoek aan de leden herbergiers kan blijven…maar een vernieuwd 
feestmaal zou het geheel toch een mooie afwerking geven. 

Wel ja, dacht ik, we zullen dan ook maar een ceintuurke voorzien op dat nieuw kleedje en misschien 
moeten we de uitnodiging voor het feest ook al lichtjes aanpassen om de trend in te zetten, zodat 
ze in december niet te veel verschieten.

En dan zei Cecilia: “Als dat meevalt, dan mag dat volgend jaar terug zo zijn, maar altijd een nieuw 
accessoireken, dat apprecieer ik wel…Een beetje moderner, dat kan geen kwaad!”

“Natuurlijk, Cecilia!” Hoe zou ik als kersverse voorzitter onze patroonheilige durven tegenspreken.

“Wel, Cecilia “, zei ik, “ik zal mijn best doen om u een mooi jaarfeest te bezorgen. Ik heb gelukkig 
veel bestuursleden en creatieve helpende handen om me te helpen. Ik hoop dan alleen dat er veel 
werkende leden en ereleden komen om uw nieuw kleedje te bewonderen, want ge hebt het zelf 
gezegd: in Zele zijn ze nogal voor traditie!”

“Ik ben er gerust in! Ze kunnen me niet missen! In mijn oud of in mijn nieuw kleed! Tot 2 
december, Hilde!”

“Tot 2 december, Cecilia!” 

Hilde Van der Jeugt
Voorzitter KHSC Zele. 
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HET GEBEURDE ONLANGS
18 SEPTEMBER 2016 – BBQ MET APERI-
TIEFCONCERT JEUGDHARMONIE

Zie De Phoenix sfeerfoto’s middenblad

29-30 OKTOBER 2016 – TOERISTISCHE 
UITSTAP MET DUBBELCONCERT MET 
TRAMHARMONIE AMSTERDAM

Zie De Phoenix pg. 14-15

11 NOVEMBER 2016 - OPTOCHT T.G.V. 
WAPENSTILSTAND

Op vrijdag 11 november herdachten we traditioneel 
de wapenstilstand en de overledenen van de oorlogen 
1914-1918 en 1940-1945. Onze harmonie stapte 
mee in de optocht, samen met de muzikanten van 
de andere Zeelse muziekverenigingen met volgend 
repertorium: 
  - 7de linie Regiment
  - Feestmars
  - St. Pol sur Mer
  - De Groene Mutsen 
  - Ode an die Freude (arr. Hautvast)
  - Brabançonne (arr. Crépin)
  - Vlaamse Leeuw (arr. Cardon) 

PIEPKLEINE HARMONISTJES

@ Wolf De Ketelaere, geboren op 11 augustus 
2016, zoontje van Ward De Ketelaere (slagwerk) en 
Elien Collewaert (klarinet).

@ Lot en Suzie Matthys, geboren op 27 augustus 
2016 , tweelingdochtertjes van muzikanten Piet 
Matthys en Elien Deley, twee zusjes voor Grote 
grote broer Titus en Kleine grote broer Wies.

@ Laure Poppe, geboren op 2 november 2016, 
dochtertje van Joris Poppe (euphonium) en Ellen 
Van Regemoorter (saxofoon). Ook tante Nele Poppe 
(dwarsfluit) is zeer fier.

HET HUWELIJKSBOOTJE

 Ward De Ketelaere en Elien Collewaert, 
beiden muzikant van onze harmonie huwden op 6 
september 2016.

 Timothy Claeyé (klarinet) huwde op 17 
september 2016 met Pieter Cannoot.

Van harte proficiat aan de jonggehuwden!

LATEN WIJ HEN GEDENKEN

1 Willy De Beule, echtgenoot van mevrouw 
Betty Van Langenhove, overleed op 8 augustus 
2016 op 69- jarige leeftijd. Hij was een fervent 
en trouw erelid van onze muziekvereniging. De 
Ceciliafeesten liet hij niet ongemerkt voorbijgaan. 
Van bij het Ceciliaconcert op vrijdagavond tot 
en met maandag bleef hij vol goede luim op post 
met zijn groep hechte vrienden. Ook concerten op 
verplaatsing of op wedstrijden volgde hij mee, zelfs 
tot in het buitenland. In Chaam en in Valencia 
maakte hij met zijn echtgenote Betty deel uit van de 
Zeelse delegatie. We zullen Willy blijvend missen en 
gedenken.

1 Omer D’haese, weduwnaar van mevrouw Elza 
Mossu, overleed op 23 augustus 2016 op 88-jarige 
leeftijd. Hij was de opa van Sofie D’haese ( klarinet).

1 Suzanne Gribomont, echtgenote van erebe-
stuurslid Etienne Cooreman overleed op 11 
september 2016 op 90- jarige leeftijd na een huwelijk 
van 64 jaar. Wij mochten haar, samen met haar 
echtgenoot, vaak verwelkomen op onze concerten.

1 De Paepe Jan, partner van mevrouw Kelly 
Cogen overleed op 22 september 2016 op 42- jarige 
leeftijd ten gevolge van een tragisch verkeersongeval. 
Hij was de zoon van erelid Toon De Paepe.

De Phoenix biedt aan de families haar oprechte 
blijken van deelneming aan.
WEET U DAT ?

¬ Erelid Gaston Poppe eens te meer in de pen kroop 
en ons een limerickje opstuurde. Het gaat als volgt: 
Ste-Cecilia, een nieuw stuk op de pupiter,
studeren, zwoegen, zweten een hele liter.
Hopelijk kan het u bekoren 
en ga je onze foutjes niet horen.
Maar wij zijn fier, fier als een gieter.

¬ Van erebestuurslid Joris Laget selecteerde ik 
in de aanloop naar Cecilia tien spitse wijsheden 
dewelke net nog voor publicatie vatbaar zijn:

•	 Ik ben nog steeds vrijgezel. Mijn schoonouders 
konden geen kinderen krijgen.

•	 Je kan beter een blauwtje lopen dan een groentje blijven.
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•	 Beter een muisarm dan een apenstaartje.

•	 Wij zijn gelukkig getrouwd; zij is gelukkig en ik 
getrouwd.

•	 Slechte muziek is wat onze kinderen graag horen, 
goede muziek is wat wij als kinderen graag 
hoorden.

•	 Verjaardagen zijn gezond, hoe meer je er hebt, 
hoe langer je leeft.

•	 Echtgenoot is de verleden tijd van echt genieten.

•	 Mijn tweede vrouw is zó snel weggelopen dat ze 
mijn eerste nog heeft ingehaald.

•	 Van sommige mensen kan ik niet begrijpen dat 
ze van miljoenen zaadjes de snelste zijn geweest.

•	 Geld is een vreemd goedje: als je het bewaart heb 
je er niks aan en als je het uitgeeft, ben je het kwijt.

KUNSTENAARSKAART 

Veel amateurkunstenaars presteren in de praktijk 
artistieke activiteiten, vaak in aantal en in duur 
beperkt. Voor die kunstenaars werd de “kleine vergoe-
dingsregeling (KVR) in het leven geroepen. Nieuw is 
dat je vanaf nu een kunstenaarskaart nodig hebt als 
je gebruik wil maken van deze vergoedingsregeling. 
De kaart vervangt de vroegere verklaring op eer.
De “kleine vergoedingsregeling” voorziet dat kunste-
naars die voor hun artistieke prestaties of werken 
slechts een kleine vergoeding (een onkostenver-
goeding) ontvangen niet vallen onder de toepassing 
van de socialezekerheidswetgeving en deze dus niet 
bij de RSZ moeten aangeven. Concreet betekent 
dit dat er voor deze prestaties geen bijdragen aan 
de sociale zekerheid moeten betaald worden. Om 
van deze regeling gebruik te kunnen maken dien je 
voortaan te beschikken over een kunstenaarskaart. 
Deze kunstenaarskaart wordt aangevraagd en direct 
na de ontvangst van de aanvraag afgeleverd door 
de Commissie Kunstenaars. Deze zal tevens een 
overzicht van prestaties afleveren, dat je per kalen-
derjaar moet bijhouden. 
De vergoeding voor een artistieke prestatie mag in 
2016 niet groter zijn dan 123,32 euro per dag (max. 
2.466,34 euro per jaar. Je kunt ten hoogste 30 dagen 
per kalenderjaar en 7 opeenvolgende dagen gebruik 
maken van deze regeling. Opgepast: de KVR is een 
all-in kostenvergoeding die je niet kunt combineren 
met een andere kostenvergoeding (zoals afgelegde 
kilometers).
Je vraagt deze kunstenaarskaart aan bij de 
Commissie Kunstenaars via een aanvraagformulier. 
Dit doe je per mail of per post, en je maakt melding 

van je identiteitsgegevens en beschrijft je artistieke 
activiteit in detail.
De kunstenaarskaart en het overzicht worden door 
de kunstenaar op zijn werkplaats ter beschikking 
gehouden van de inspectiediensten. De kunstenaar 
vult op zijn overzicht in:
- De aard, de datum en de duur van de prestatie bij 
eenzelfde opdrachtgever
- Het bedrag dat ontvangen werd als vergoeding
- De naam van de opdrachtgever of diens KBO- 
nummer
- De handtekening van de opdrachtgever 
Let wel: het is niet omdat je de kunstenaarskaart 
na aanvraag hebt ontvangen, dat de prestaties die je 
levert effectief als artistiek zullen worden aanvaard. 
Controle gebeurt niet alleen door de Commissie 
Kunstenaars, maar ook door de RSZ, RSVZ en 
RVA.
Om een kunstenaarskaart aan te vragen bezorg je 
het ingevulde formulier aan de Commissie Kunste-
naars: per mail aan: kunstenaars@minsoc.fed.be of 
per post aan FOD Sociale Zekerheid I – DG Sociaal 
Beleid, Kruidtuinlaan 50, bus 115, Finance Tower – 
1000 Brussel.
Wil je meer weten? http://socialsecurity.belgium.be/
nl/kunstenaarsstatuut
(Bron: Vlamo - Klankbord juni 2016 )

DE PHOENIX BLIKT VOORUIT
2 – 5 december 2016:  Ceciliafeesten
8 jan. 2017 - 10.30 h: Nieuwjaarsconcert GC De Wiek
Met inleiding door Bart Picqueur en Giovanni 
Van Avermaet
17 januari 2017: Algemene vergadering + 
  Nieuwjaarsreceptie
5 maart 2017: Try-outconcert VLOH 
  GC De Wiek
19 maart 2017: VLOH CC Zwanenberg – 
  Heist op den Berg
26 maart 2017: Aperitiefconcert Jeugdharmonie
28-29 april 2017: Zele Zoemt GC De Wiek
30 april 2017: Meiavonduitstap 
20 mei 2017:  Spaghetticoncert Jeugdharmonie
2 juli 2017: BBQ – Zele Durmen 178
16 juli 2017: Concert Gentse Feesten 
  Sint-Baafsplein Gent
5 augustus 2017: Kampconcert Jeugdharmonie
1 september 2017: Concert t.v.v. Kom op tegen  
  Kanker - Laarne
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In de vorige Phoenix werd aangekondigd dat Nele en Kim de rol zouden opnemen van orkestregisseur 
en Tim deze van stagemanager. Samen met de nieuwe pupiterverantwoordelijken, onze bibliothecaris 
Bert en onze dirigent Bart zorgen ze voor het reilen en zeilen van het orkest.
De pupiterverantwoordelijken hebben volgende taken opgedragen gekregen.
•	Aanwezigheden	binnen	pupiter	opnemen	voor	concerten	en	zoeken	naar	versterkingen	in	samenspraak	met	

de dirigent en zo weinig mogelijk.
•	Muzikanten	die	regelmatig	afwezig	zijn	contacteren.	
•	Organiseren	van	partiële	repetities,	in	overleg	met	dirigent	en	orkestregisseurs.
•	Organiseren	van	activiteiten	gelinkt	aan	het	instrument	of	voor	een	kleinere	bezetting.	Elke	pupiterverant-

woordelijke beslist zelf of hij/zij dit doet. 
•	Onthaal	van	nieuwe	muzikanten	
•	Optreden	als	vertrouwenspersoon	binnen	de	pupiter.	
•	In	samenspraak	met	de	dirigent	de	verdeling	van	de	stemmen	binnen	de	pupiter	regelen.
•	Een	leidende	rol	spelen	in	het	helpen	van	Etienne	en	Anita	met	de	bar	én	in	het	opruimen	van	het	slagwerk.	

Er wordt met twee beurtrollen gewerkt en de medewerking van de muzikanten van de eigen pupiter wordt 
gevraagd. 

•	Bij	concerten:	stemmen	van	de	eigen	instrumentengroep	en	checken	van	de	kledij.	
•	De	instroom	van	de	Jeugdharmonie	naar	de	Harmonie	begeleiden.	Verdere	afstemming	met	het	jeugdbe-

stuur en jeugddirigenten is hiervoor nog nodig.
•	Toezien	op	het	opruimen	(o.a.	pupiters).	

De orkestregisseurs zorgen voor het coördineren van het geheel. De stagemanager zorgt samen met de 
technische ploeg voor een goede logistieke ondersteuning.

Ondertussen zijn we al enkele maanden bezig. Zoals het in een goede organisatie hoort, gaan we in november 
een evaluatie-en bijsturingsvergadering houden. Een belangrijk punt wordt ook de voorbereiding van de 
wedstrijd in Heist-op-den-Berg op 19 maart 2017. 

Naast de werkgroep orkestorganisatie werd er ook een EVENEMENTENWERKGROEP in het leven 
geroepen, bestaande uit muzikanten en niet-muzikanten. Zij zorgden reeds voor een geslaagde BBQ en zijn 
nu volop bezig met de organisatie van de familie-avond op 3 december 2016. Je zal zeker nog van hen horen!

Mailadressen:
Tim Van Kerckhove ( stagemanager@stececilia-zele.be )
Kim Collewaert en Nele Poppe ( orkestregie@stececilia-zele.be ) 
Pupiterverantwoordelijken: 
fluit/dubbelriet: Nele Poppe ( pvflt@stececilia-zele.be en pvdubriet@stececilia-zele.be )
saxen: Nele Goossens pvsax@stececilia-zele.be )
klarinetten: Katrijn Poppe ( pvclar@stececilia-zele.be )
hoorns: Katrijn Boone ( pvhrn@stececilia-zele.be )
euphonium/bas: Joris Poppe ( pveuph@stececilia-zele.be en pvbas@stececilia-zele.be )
slagwerk: Arno Raspoet ( pvslw@stececilia-zele.be )
trompet/trombone: Joachim Van Bockstael ( pvtrp@stececilia-zele.be en pvtrb@stececilia-zele.be ) 
Kliek: Noël Eeckhout ( pvkliek@stececilia-zele.be )
Bibliothecaris: Bert Van den Bossche ( bib@stececilia-zele.be).

EERSTE STAPPEN 
NAAR EEN NIEUWE ORGANISATIESTRUCTUUR





CONCERT JEUGDHARMONIE  in  DURMEN
18 september

foto’s: Eric Arens

HARMONIE  in  MUSEUM “ ZEELS  ERFGOED”



STE  CECILIA-ZELE   -   TRAM-HARMONIE

DUBBELCONCERT  in  AMSTERDAM
30 oktober

foto’s: Eric Arens



foto’s: Piet Engelbeen en Eric Arens

UITSTAP  NAAR  AMSTERDAM
29 en 30 oktober
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DUBBELCONCERT IN AMSTERDAM
Op 30 oktober was onze Harmonie uitgenodigd 
door de “Tramharmonie” van Amsterdam om 
samen een concert te geven in cultuurcentrum 
“Q-Factory”, een oude fabriekssite omgebouwd 
tot multifunctioneel centrum, gelegen aan de 
oostkant van Amsterdam. 

De Tramharmonie bestond vroeger uit muzikanten 
die voor de Amsterdamse trammaatschappij 
werkten maar is ondertussen geëvolueerd naar een 
klasse-orkest met veel jong talent dat niets meer 
met “den tram” te maken heeft. Onze link met de 
Tramharmonie is er door dirigent Bart: zijn compo-
sitie “Symfonie nr 0” is het werk dat de Tramhar-
monie als wedstrijdstuk uitvoert ter bevestiging van 
haar niveau (te vergelijken met onze Provinciale 
wedstrijd). Op 30 oktober speelden zij de try-out. 
Bart moest erbij zijn en om het wat plezanter te 
maken heeft hij gans zijn Harmonie maar meege-
nomen voor een dubbelconcert. 

Een eerste bus vertrok ’s morgens op zaterdag 29 
oktober. Het reiscomité had een gans programma 
in elkaar gestoken te beginnen met een stadswan-
deling waaraan Tim wat vragen had gekoppeld 
om het spannend te houden. Wandelend langs de 
belangrijkste Grachten en door de Jordaanwijk 
was het genieten van de zichten en sfeer in de 
binnenstad. Massa’s volk, eerst dacht ik dat het 
voor ons concert was, maar in Amsterdam is het 
altijd zo en zeker met een weertje zoals wij er één 
gehad hebben. Tegen 13.30 uur kon iedereen op 
eigen initiatief een lunch nemen en om 15.00 uur 
was het afspraak voor een boottocht van een uurtje 
op de Amsterdamse grachten. Rond 18 uur bracht 
de bus ons naar het Novotel Amsterdam City. Hier 
vervoegde nog een aantal Harmonisten de groep. 
Na de incheck en een snelle opfris, met de bus naar 
de verbroederingsavond met de Tramharmonie in 
“Hannekes Boom”, een stemmig restaurant aan het 
water met zicht op het “Nemo Science Museum” 
gebouwd door architect Piano(zie foto). Een assor-
timent Hollands getinte tapas met de nodige pintjes 
of wijntjes erbij smaakten lekker en als extra volgde 
nog wat friet met bitterballen en andere gefrituurde 

hapjes, een goede fond voor nog wat extra pintjes. 
De aanwezige delegatie van de Tramharmonie 
bestond uit jonge enthousiaste muzikanten die er 
ook goed weg mee konden en voor ons niet moesten 
onderdoen. Een paar taxi’s bracht het gezelschap 
terug naar het hotel. Hier was de bar nog open en 
’t zijn er van onze Harmonie die hem een paar uur 
later helpen sluiten hebben.

’s Morgens na een schitterend en ongelooflijk uitge-
breid ontbijt vertrok de bus rond de middag naar 
de “Q Factory”. Hier was ondertussen de 2e bus 
die zondagmorgen vanuit Zele was vertrokken ook 
gearriveerd. Na nog een korte repetitie was er om 
15.00 uur het concert. Voor de pauze speelde onze 
Harmonie de volledige “symfonie nr 9, De Nieuwe 
Wereld, van Antonin Dvoràk”. Schitterende 
muziek door Dvoràk gecomponeerd tijdens zijn 
verblijf in de Verenigde Staten. De Harmonie voert 
dit werk eveneens uit op haar Nieuwjaarsconcert, 
niet te missen. Na de pauze was het de beurt aan 
de Tramharmonie. Om in te spelen eerst wat 
Armeense dansen en nadien “Symfonie nr 0” van 
onze dirigent Bart Picqueur. Eveneens een schitte-
rende compositie en indrukwekkend uitgevoerd. De 
komende wedstrijd zal voor de Tramharmonie zeker 
geen probleem zijn. Beide orkesten genoten van het 
applaus van het enthousiast publiek. 

Nadien wachtte ons nog een unieke gebeurtenis, een 
primeur in de geschiedenis van de Harmonie (denk 
ik). Alvorens naar Zele te vertrekken kregen wij traag 
gegaarde stoverij aangeboden met lekkere groenten 
vergezeld van, jawel: Coca cola, Spa rood, limonade 
of Spa blauw, geen bier of wijn te bespeuren. Is dit 
geen unicum in onze geschiedenis? Gelukkig had de 
chauffeur nog een voorraad Jupilerkes in zijn frigo 
zitten die op de terugreis vlot hun weg vonden. Rond 
22.30 uur kwamen wij terug aan op de Zandberg 
na een geslaagde uitstap naar Amsterdam. Proficiat 
aan het reiscomité voor de goede organisatie en het 
schitterend 4-sterrenhotel. De Tramharmonie zou 
het ook al zien zitten om op hun beurt eens naar 
“De Wiek” te komen.    

Piet Engelbeen
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In het museum bevindt zich een foldertje met 
volgende tekst “Curieuze Neuzen” het zijn 
verschillende neuzen die allen naar hetzelfde 
wijzen “Ons Museum”. De ene neus bleek en de 
andere wat roder naargelang de omstandigheden, 
er is zelfs een echte Gentse Neus (Cuberdon) bij. 
Maar allen gaan ze in de richting Oud Zele. 

Beste lezer ben jij ook zo’n Curieuze Neus wel 
dan moet je zeker als echte harmonist en rasechte 
Zelenaar eens een kijkje komen nemen, want er is 
heel wat veranderd in het museum. 

Beelden van onze Zeelse beeldhouwer Alois De 
Beule zijn in een tweetal nieuwe lokalen onder-
gebracht. Dit op voorstel van François De Geest 
en met medewerking van de bestuursleden van 
het HOK is dit een mooie en blijvende tentoon-
stelling onder de titel “Alois De Beule terug thuis”. 
Misschien een hint naar ons gemeentebestuur 
om eens een standbeeld voor onze beeldhouwer 
te plaatsen in een van onze parken of een andere 
openbare plaats. Het zou een mooie waardering 
zijn. 

Er kwam in het museum dan ook plaats vrij voor 
iets nieuws. Lucien Boone kwam op het idee om 
deze plaats te gebruiken als blijvende tentoon-
stelling voor de Zeelse muziekmaatschappijen. 
Onze harmonie, harmonie Heikant, harmonie 
Vooruit en de Fanfare. 

Elke maatschappij kreeg daar plaats om een deel 
van hun archief ten toon te stellen. Wat vooral in 
het oog springt zijn de oude vlaggen, ingekaderd 
en achter glas. De vlaggen zijn van de jaren 1800 
en zijn historisch gezien van zeer grote waarde. 

Honderden muzikanten hebben destijds terwijl 
ze al spelend door de gemeente marcheerden fier 
achter deze vlaggen gestapt en in die vroegere 
jaren kwamen heel wat bewoners naar buiten om 
de vlaggen te bewonderen en de muzikanten toe 
te juichen. Het waren dan ook gloriedagen voor 
de maatschappijen. 

Wat we van onze maatschappij te zien krijgen 
zijn oude documenten, diploma’s, decoraties (een 
mooie schenking van het persoonlijk archief van 
Albert Dhooge ) en zelfs zijn instrument waar hij 
zoveel jaren op gespeeld heeft is hier te bewon-
deren, waarvoor onze welgemeende dank. 

Ook heel wat uit ons archief van de harmonie zelf 
heeft zijn plaatsje. Al een beetje curieus, wel beste 
lezer dan is het hoogtijd om eens te komen kijken. 
Je maakt een mooie wandeling door het oude Zele 
met tal van voorstellingen over de oude ambachten 
en vooral op de eerste verdieping de Zeelse kant 
internationaal bekend onder de titel “De zeelse 
kant de krone spant” (Edmond Rubbens).

Onze oud-muzikant Albert Dhooge en ikzelf zijn 
regelmatig aanwezig in het museum en zullen 
alle curieuze neuzen graag verwelkomen. Ons 
museum, een parel in het Schelde- en Durmeland. 

 CURIEUzE NEUzEN

OPEN IEDERE 1° en 3° zATERDAG VAN DE MAAND VAN 14 TOT 17 UUR 

(niet in de maanden juli en augustus). Tot dan !
Eric Arens.
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ONzE HARMONIE 
MET ALLE HEILIGEN OP STAP

Vrijdag 2 december beginnen we er weer aan, 
Cecilia. Zoals we allemaal weten, ligt de heilige 
Cecilia van Rome aan de basis van deze baccha-
nalen. In haar leven werd deze adellijke Romeinse 
dame verplicht te trouwen met de adellijke telg 
Valerianus aan wie ze vroeg om haar maagdelijke 
status binnen haar huwelijk te mogen bewaren. 
Haar bruiloftsfeest moet ook al niet overgelopen 
hebben van de ambiance want in het antifoon 
van haar vespers komen de woorden ‘cantatibus 
organis Caecilia virgo in corde suo soli domino 
decantabat’ voor, dus terwijl het orgel zong (op 
haar bruiloft) bleef ze liever in haar hart aan 
God denken. Laten we deze richtlijn op het 
volgende Ceciliafeest dan ook maar toepassen, te 
midden van het feestgedruis ons hart naar God 
toekeren!

Enfin, het meisje werd de patrones van alles wat 
met muziek te maken had. Ze werd onthoofd, 
samen met haar bekeerde echtgenoot nadat 
een gooi in kokend water mislukt was. Haar 
feestdag is 22 november.

Maar we zouden ook op stap kunnen 
gaan met de heilige Germanus van Parijs 
(Saint-Germain-des-Prés). Deze bisschop 
van Parijs uit de zesde eeuw, die vele gevan-
genen verloste, werd patroonheilige van de 
gevangenen en van de muzikanten. Het eerste 
spreekt voor zichzelf maar nergens vind ik 
waarom ook de muzikanten aan hem werden 
toevertrouwd. Tenzij misschien omdat een het 
te bont gemaakte harmonist door hem werd 
bevrijd uit de nor. We vieren hem op 28 mei.

Was het omdat hij in de kerker van Herodes 
zong of dat Salome verleidelijk danste, maar 
ook Johannes de Doper mag zich patrocinium 
van de muzikanten noemen. We gedenken 
hem op 29 augustus.

Duidelijker is het bij Blasius en dit omwille 
van zijn naam. Neen, je moet het niet te ver 
gaan zoeken, het is enkel om zijn naam dat de 
4de -eeuwse noodhelper als beschermelingen 
de spelers van de blaasinstrumenten kreeg. 
En heb je van een iets teveel alcoholgebruik 
problemen met je blaas, in dezelfde aanroep 
kun je dat erbij nemen want ook dat is zijn 
specialiteit. Feestdag 3 februari.

Het kan gebeuren, niet alle jaren, dat onze 
harmonie op tocht besluit om een café aan 
te doen. En ook cafébazen hebben patroon-
heiligen. Met een van deze ben ik nauw 
verwant, hoe kan het anders. Vitus, een vierde 
-eeuwse Italiaanse jongeling, had eigenlijk 
een Germaanse naam die bosmens betekent. 
Guido zou hiervan afgeleid zijn. Alle gelij-
kenissen zijn louter toeval, ik heb liever de 
associatie met cafébaas.

Sint-Vitus (Sankt Vith in het Duits) is dus een 
van de patronen van de herbergiers. Er is ook 
een ziekte naar deze man genoemd, namelijk 
de sint-vitusdans. De symptomen van deze 
ziekte zijn schokkende, dansende ongecontro-
leerde bewegingen. Harmonisten die er plots 
zouden aan lijden, hoeven zich geen grote 
zorgen te maken. 
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Het is niet pijnlijk en het gaat na zes tot twaalf 
weken vanzelf over! Of je roept Vitus ter hulp. 
Een andere nuttige eigenschap van de man, 
je kan hem ook aanroepen tegen verslapen. 
Zo vermijd je dat je in de verte de harmonie 
al hoort toeteren als je uit je bed springt op 
zondag- of maandagmorgen. Op 15 juni wordt 
hij gevierd.

Maar beter af zijn we misschien nog met Willi-
brordus. Op een tocht in Taxandria bezocht 
hij een herberg waar het bier op was. Willi-
brordus tikte op het vat dat onmiddellijk weer 
met bier gevuld was. Voorwaar de perfecte 
tochtgenoot op onze uitstappen. Hem vieren 
we op 7 november.

We hebben dus keuze te over. We kunnen er 
een feestdag uitnemen of misschien beter, we 
nemen ze allemaal!

Guido Geerinck Willibrordus met biervat

HOE IS HET NOG MET LIEVE GOOSSENS?

Sedert de heroprichting van de eigen 
muziekschool en de jeugdharmonie in 
de jaren ‘80 hebben veel van onze jonge 
muzikanten ondertussen hun weg gemaakt 
in de muziekwereld, tijd om er in de 
Phoenix even bij stil te staan. 

Lieve Goossens
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Lieve Goossens is de eerste wiens carrière wij 
belichten. Lieve is in 1979 geboren als deel van 
een tweeling samen met haar zus Leen. Beiden 
met veel muzikale talenten, volgden zij les aan 
de academie van Lokeren en sloten aan bij de 
Koninklijke Harmonie Ste Cecilia in Zele. 
Lieve zat al in het 4e middelbaar toen ze in 
de harmonie begon mee te spelen en heeft er 
nog spijt van dat ze er niet vroeger in terecht 
gekomen is. 

Het muzikaal niveau van de andere 
muzikanten, waaronder enkele professionelen 
en conservatoriumstudenten maakte veel 
indruk op haar, ook toenmalig dirigent Dirk 
De Caluwé. Na de humaniora koos Leen voor 
een universitaire studierichting en Lieve voor 
het conservatorium. 

Lieve legt de lat hoog en dat blijkt uit het 
studieparcours dat zij doorlopen heeft: Na 
studies dwarsfluit in de academie van Lokeren 
en in de conservatoria van Gent en Antwerpen 
bij Marjolein Vanmechelen, Philippe Benoit en 
Aldo Baerten, behaalde zij in november 2004 
het “Konzertdiplom” in de Musikhochschule 
van Saarbrücken bij Prof. Gaby Van Riet. Zij 
volgde tevens masterclasses bij Emmanuel 
Padhud, Peter-Lukas Graf, Philippe Bernold, 
Andrea Lieberknecht en Philippe Boucly.

Lieve is laureaat van verschillende wedstrijden: 
1997: Axion Classics (1e prijs voor fluit en 
2e prijs voor kamermuziek), 1999: Tenuto 
(1e prijs), 2002: Gouden Vleugels (met 
blaaskwintet Syrinx), 2003: Mozartprijs in 
Wiesbaden (2e prijs). Van september 2003 
tot augustus 2005 was zij solopiccoloïste in 
het “Saarländisches Staatsorchester” en sedert 
september 2005 is Lieve solofluitiste van het 
Orchestre Philharmonique Royal de Liège. 

Zij treedt ook regelmatig op met ensembles al 
I Solisti del Vento en Oxalys en symfonische 
orkesten als de Filharmonie en De Munt. In de 
Wiek was zij in 2014 te beluisteren als soliste 
met de muziekkapel van de Gidsen. Sinds 
2010 is Lieve gastprofessor fluitlessen aan het 
conservatorium van Antwerpen en sinds 2015 
ook aan het conservatorium van Luik. 

Die schitterende carrière belet niet dat Lieve 
nog met veel warmte terugdenkt aan de tijd bij 
de Zeelse harmonie: “Daar heb ik veel bijge-
leerd op vlak van leren samenspelen met en 
luisteren naar de andere muzikanten; techniek 
(snelle loopjes in moeilijke stukken). Ook 
podiumervaring deed ik er op omdat ik onder 
meer de kans kreeg om de solopartij te spelen.

Dankzij de harmonie kon ik meedoen aan 
solistenwedstrijden van het Muziekverbond 
van België, Fedekam en Vlamo. Het was ook 
altijd gezellig na de repetitie in een vriend-
schappelijke sfeer. 

Mijn mooiste herinneringen heb ik aan de 
wedstrijden met fantastische resultaten en 
de indrukwekkende Remuzeconcerten met 
bekende zangers en eigen solisten. Ik was o.a. 
zelf solist op viool in het thema van Shindler’s 
List.”

Komende projecten buiten het orkest van Luik 
zijn concerten met I Solisti del Vento, Oxalys, 
de Filharmonie van Zuidnederland, deFilhar-
monie enz… . Misschien krijgen wij Lieve nog 
eens in De Wiek te horen, wie weet?

Piet Engelbeen.
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Componeren dat is beginnen, weggooien, opnieuw 
beginnen, een stukje weggommen, verder doen, 
en weer opnieuw beginnen. Romantici compo-
neerden naast de haard en menig te dwaas 
bevonden inventies belandden dan ook steevast 
in de vlammen. Soms ben je geïnspireerd en heb 
je niks bij om (op) te schrijven, soms heb je een 
dag tijd en staakt de muze, soms sta je ’s nachts 
op om een briljant idee aan het papier toe te 
vertrouwen en blijkt het de volgende morgen 
ofwel van iemand anders te zijn, ofwel zo flauw 
te zijn als Heineken dat al een dag staat te 
verschalen. Ergo: recommencer! Componeren is 
een cyclisch gebeuren, een beetje als een artikel 
schrijven voor de Phoenix: de inspiratie komt 
ofwel net voor, ofwel net na het verstrijken van 
de deadline.
Er komen veel woorden op –atie aan te pas heb ik 
ook al gemerkt: Inspiratie – transpiratie – consti-
patie – organisatie – reparatie – variatie – conver-
satie – decoratie- imitatie (maar dat laatste mag niet 
van sabam!) - 

Toen ik een jaar of 10 geleden de opdracht kreeg 
om een werk voor onze jubilerende harmonie te 
componeren - we dachten toen 175 jaar oud te zijn, 
inmiddels weten we dank zij Lucien Boone beter…

Opnieuw… toen ik een jaar of 10 - neen 12 want de 
uitvoering was natuurlijk in 2005 en ik heb ook nog 
een jaar of wat geschreven.

Toen ik in 2003 de opdracht kreeg om voor onze 
harmonie een werk te componeren voor het 172-jarig 
jubileum, dat 2 jaar later als de 175e verjaardag zou 
worden gevierd als ‘harmonissima’ begon ik met 
mijn jeugdige ambitie aan het schrijven van een 
symfonie. Tenminste dat was het plan. Toen het 
werk klaar was bleek het, ik druk me zacht uit, niet 
echt aan alle technische voorschriften te voldoen. 
En die symfonieën, dat zijn toch zo wat mijlpalen 
in je œuvre en je wil natuurlijk niet als de schlemiel 
van de muziek-geschiedenis herinnerd worden. Soit, 
er moest een origineel idee komen… Een symfonie, 
maar dan één zonder nummer. Dan kon nummer 
1 nog altijd de echte start zijn. (ben ik nu eindelijk 
zwanger van!!!!). Nummer 0, en het klopt nog als 

metafoor voor de levenscyclus van de Phoenix 
ook… BINGO!

Ware het niet dat ene Anton Bruckner in 1869 al 
precies hetzelfde voorhad. Bruckner is daarna nog 
aan 9 geraakt… Het is te zeggen 8 en een half, want 
tijdens het schrijven van de 9e heeft de brave man 
het loodje gelegd. 8 en een half + de 0de dus… 
Schubert heeft er ook 9, bij hem is de 8e onvol-
tooid, dat is ook iets. Werk eens iets af voordat je 
aan iets nieuws begint beste Franz! Beethoven dat 
was de eerste met 9 symfonieën. Hij schrijft er een 
stuk of 8 op tien jaar tijd, doet dan 10 jaar niks om 
van zijn doofheid te genieten en komt dan met een 
opus op de proppen dat de hele kunstgeschiedenis 
op zijn kop zal zetten. Mendelsohn schrijft als kind 
13 symfonieën en begint daarna opnieuw te tellen. 
Dat is ook een optie natuurlijk. De brave man komt 
uiteindelijk slechts aan 5, maar u weet nu dat het er 
eigenlijk 18 zijn. Bent u nog mee? Anton Dvorak 
schrijft in 1893 symfonie nr. 5 “uit de nieuwe wereld”. 
Wat blijkt later: hij heeft er en stuk of 4 verstopt de 
snoodaard, en zit eigenlijk ook al aan 9… Gustav 
Mahler: 9 symfonieën, Louis Spohr: 9 symfonieën, 
en ga zo maar door… de 9e is vervloekt. Ik denk 
dat ik van 0 direct naar 10 ga springen. Dat is nog 
eens een origineel idee. Een practical joke waarmee 
de musicologen van de 22e eeuw zich de pleurus 
gaan over piekeren… waar zijn die 9 andere symfo-
nieën van die Picqueur??? Waarschijnlijk verdwenen 
samen met het spaargeld van de optimabank, zegt 
dan de slimste van de hoop.

Dimitri Shostakowitsch: dat was nog een echte 
man: 15 symfonieën; Mozart: 41 en de kampioen 
der kampioenen: Joseph Haydn: 104 symfonieën; 
104!!! (al zijn er een paar die wat op elkaar lijken) ga 
daar eens aan staan!

Onze harmonie lieve sympathisant, is momenteel 
bezig aan de 5e van Dvorak, die dus eigenlijk de 9e 
is. “Uit de nieuwe wereld”. Een prachtwerk! Kom 
talrijk naar de Wiek op 8 januari. Het concert begint 
om 11u… Nieuwigheidje: er komt een inleiding door 
Giovanni Van Avermaet en mezelf, een half uurtje 
voor het concert, voor ieder die meer wil weten… Is 
al die uitleg niks voor u, even welkom… u krijgt er 
nog wat Slavische dansen bovenop!

Bart 

SYMFONIEËN VAN 0 TOT 9
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