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BESTE LEzER
Beste Lezer,

We hebben er een bewogen half jaar op zitten. Dat 
is het minste dat je kan zeggen. De ziekte en het 
overlijden van Elien Collewaert hebben ons erg 
aangegrepen. De vorige editie van De Phoenix 
vermeldde nog bij het familienieuws het huwelijk 
van Elien met onze muzikant Ward De Ketelaere en 
de geboorte van Wolf. Dat was supergoed nieuws. 
Tot we bij de Ceciliafeesten vernamen dat het met 
de gezondheid van  Elien de verkeerde kant op ging. 
Dat de dokters alles uit hun fenomenaal arsenaal 
haalden om toch maar haar jong veelbelovend leven 
te redden. Bij de misviering van zaterdag stond er 
nog een vlammetje hoop te branden op het altaar, 
hoop die we allen samen deelden en met de krop in 
de keel hoorden weerklinken in de Ludgeruskerk.  
Daags na het Ceciliaweekend is Elien gestorven. Dit 
bracht ons onverwacht kort opnieuw bijeen voor de 
beklijvende afscheidsplechtigheid op de Heimolen 
in Sint-Niklaas. Dan besef je hartsgrondig dat de 
harmonie diep verworteld zit in de levensloop van 
de leden.

Theo Van De Velde ademde harmonie in en uit, 
tegelijk met de tonen van zijn klarinet. Na zijn 
kwalijke val op de ongelukkige trappen van De 
Wiek, was zijn gezondheid gefnuikt. Gedaan de 
wandelingen met flinke tred, gedaan de sigaartjes. 
Gesneuveld op het veld van eer. De tijd van afscheid 
was gekomen. Maar wel een afscheid met een 
oververdiend ereteken van 70 jaar onverdroten 
lidmaatschap. Dank u Theo.

En ik ga zo maar door. Oscar Kesteleyn was de 
harmonie in persoon. Zalige man, begenadigd 

muziekkenner zowel instrumentaal als vocaal, ook 
70 jaar klarinet. Prachtig handschrift, ijverige, 
onvermoeibare secretaris, en beoefenaar van alle 
christelijke deugden die in de Mechelse Catechismus 
staan, maar met dat ietsje meer toewijding. 

Is er dan nog uitdagende muziek gespeeld? Hoor ik 
je vragen. Jawel. En het was niet van de pussy. Van 
zeer jong  (instaporkest), tot een hoekje af (jeugd-
harmonie), tot een zootje ongeregeld  (de rest). Elke 
muzikant heeft menig tandje moeten bijsteken 
om toch mee te kunnen. Het Ceciliaconcert, het 
Nieuwjaarsconcert, het Vlaams Open Harmonie-
kampioenschap in Heist op de Berg met try-out, 
en Zele Zoemt twee keer. De jeugdige muzikanten 
laten zich lang niet onbetuigd.  Zij etaleren hun 
kunsten met enorm veel goesting en energie. Voor 
hen verandert een generatie om de 3 jaar, voor ons 
om de dertig jaar, dat is een heel verschil. 

Op bestuursniveau kondigen we u de blijde intrede 
aan van Giovanni Van Avermaet, een man met 
veel talenten. Ik heb bij het Nieuwjaarsconcert zijn 
verhelderende uiteenzetting over De Nieuwe Wereld  
(A. Dvoràk) bijgewoond. Hij kent heel wat van 
muziek, hij kan het bevattelijk  uitleggen, en heeft 
een pen om u tegen te zeggen. Bovendien is hij de 
papa van twee muzikale talentjes. Dus is hij bij deze 
veroordeeld om ons deel te laten zijn van zijn bevlo-
genheid. De geknipte persoon om vanaf volgend 
jaar  de fakkel van De Phoenix over te nemen? We 
moeten het hem alleen nog vragen. An offer you 
can’t refuse.

Godfather Elie Van Herreweghe
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PALERMO 
Wie ooit in Palermo is geweest zal het met mij 
eens zijn dat het er buitensporig druk is. Toen ik 
er enkele tijd geleden met een huurauto het stads-
centrum inreed op weg naar het hotel, leverde dit 
mij een traumatische ervaring op. Een publieke 
getuigenis kan helend werken naar het schijnt, 
daarom mijn verhaal.

Bij het binnenrijden van de stad was ik op een 
zesgangen rondpunt terecht gekomen, helaas onver-
biddelijk weggedrumd naar de binnenzijde. Hoe ik 
ook probeerde, zelfs gesticulerend als een tifosi,  de 
buitenzijde te benaderen om de gewenste afslag te 
nemen, werd dit telkens abrupt belet door een horde 
ordeloze horzels die links en rechts, toeterend en 
onverstoorbaar laverend met hun geblutste auto’s 
en oorverdovende brommers mij achteloos de pas 
afsneden. Na ettelijke zweterige toertjes  paarden-
molen ben ik van lieverlede het vervloekte rondpunt 
gefrustreerd afgereden om via een grote omweg toch 
mijn bestemming te bereiken. Het Gentse circula-
tieplan in het kwadraat.

Wanneer ik bijna dagelijks  het alom gekende Zeelse 
etablissement Palermo passeer –ik woon namelijk 
vlakbij-, sinds niet zo lang de eerbiedwaardige pleis-
terplaats voor onze bestuursvergaderingen, denk ik 
nog vaak aan mijn Siciliaans avontuur. De gelijke-
nissen en de verschillen komen mij voor de geest. 
Ik heb Monieksken en Wardjen nog niet gevraagd 
waarom ze hun café Palermo hebben genoemd. Ik 
zal het bij gelegenheid eens te pas brengen en verheug 
mij al bij voorbaat op hun uitleg.

Want, zeg nu zelf, wie kan beter gedurfde redene-
ringen uit het ongerijmde met glans  en zonder 
blikken of blozen, verdedigen dan de Witte van de 
Palermo. Zij blijft er stoïcijns nuchter en bescheiden 
bij : “Ja ‘k weet het, ‘k ben ne mislukten avvecoat”.  
Maar ze maakt wel haar punt. 

De Palermo is eerder een trefpunt dan een rondpunt. 
Van in de vroege ochtend is er begankenis. Vaste 
klanten komen hun koffie of  eerste frisse pint degus-
teren aan de ruime toog. Het nieuws van de dag doet 
de ronde, minstens even oordeelkundig van spitse 
commentaren voorzien als bij Villa Politica. Heeft u, 
beste lezer, pitbull Linda Dewin ooit al gevat horen 

zeggen tegen een puffende minister:  “ Ahjerre zwegt 
mor al,  dikke zievereir”.

Op regelmatige tijdstippen stopt de bieruitzetter met 
een enorme vrachtwagen, voorzien van helle flikker-
lichten zoals een ambulance bij een spoedgeval,  om 
een nieuwe  voorraad lekkers aan te leveren. Met 
ontzag vervuld bewonder ik  de massale hoeveelheid 
bakken en vaten die af- en aangevoerd worden. Dat 
is geen klein bier, bedenk ik dan. Ik heb voor zulke 
omzet slechts een minuscule bijdrage mogen leveren.

Inmiddels gonst het in de keuken van de Palermo als in 
een bijenkorf. Want de middagmalen van de Palermo 
zijn in Zele en omstreken legendarisch. Degelijke, 
gevarieerde en betaalbare kost voor wie liever op 
verplaatsing eet en zelf niet kookt. De klanten doen 
dit vooral omdat ze het lekker en comfortabel vinden, 
doch ook vaak omdat ze dan wat gezelschap hebben, 
omdat ze bij gelegenheid een praatje kunnen doen in 
een ongedwongen sfeer met vertrouwde stamgasten. 

De late shift van de middagploeg, die een koffietje is 
blijven nuttigen, of iets hartigers, krijgt compagnie 
van de stoere binken van de bouw en de grond-
werkers die na het werk binnenstuiken. Je moet 
verdomd geen schone kleren aan hebben om dorst 
te lijden. Veel dorst, want dit gaat verbazend goed 
vooruit mijn beminde gelovigen. Zo gebeurt het dat 
we bij het begin van de bestuursvergadering van 20 
uur Palermogangers ontmoeten die het rondpunt 
nog steeds niet afgeraakt zijn. Of die de Palermo 
een bijzonder aantrekkelijk rondpunt vinden voor 
een herhaald bezoek . Of die geen enkel rondpunt 
kunnen overslaan. 

Na de teloorgang van Gasthof Het Anker en De 
Kroon, God hebbe hunne ziel, was de harmonie 
op zoek naar alternatieven. De tijd toen alles nog 
gebeurde op één locatie, is voltooid verleden tijd. 
Repeteren, optreden, vergaderen, dansen, eetfestijnen 
of gewoon een pint drinken,  hiervoor hebben we nu 
zes plaatsen nodig. En wij maar klagen dat we te veel 
onderweg zijn, dat we te veel op het rondpunt staan. 
Geraak jij nog  aan de juiste afslag?  Alleen nog met 
Cecilia gaan we te voet. Mijn laatste oponthoud op 
zondagavond is de Palermo. Ik geef dan nog wat spitse 
uitleg aan de tapkast tot Monieksken zegt: “Ahjerre 
zwegt mor al, dikke zievereir”.  

Elie Van Herreweghe
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Met het overlijden van Theo Van De Velde 
verliest onze Harmonie één van haar trouwste 
leden uit de heropstartperiode na WOII. Theo 
was zelden of nooit afwezig op de repetities en 
toen hij het als muzikant voor bekeken hield bleef 
hij toch de Harmonie van nabij volgen en was 
hij nog regelmatig op de repetities, concerten en 
de algemene vergadering te zien. Als hommage 
blikt de Phoenix nog even terug op zijn gevulde 
Harmonie-carrière.

In 1945 is Theo lid geworden. Gustaaf Bogaert 
had toen de opdracht gekregen om de Harmonie, 
die tijdens de oorlog stil had gelegen, terug in 
gang te trekken. Zijn eerste muzieklessen kreeg hij 
van Clement Roosendans en Etienne De Wilde. 
Samen met Benoit en Gustaaf Collewaert fietste 
hij tweemaal per week naar Dendermonde om zich 
verder te bekwamen. In 1946 zat hij als klarinettist 
voor het eerst aan de pupiter. Toen Gustaaf Bogaert 
de Harmonie goed op de rails gezet had gaf hij het 
directiestokje door aan Albert De Koninck. Hier 
beleefde Theo een eerste bloeiperiode mee waarin de 
Harmonie in 1960 haar eerste “Provinciaal vaandel” 
behaalde. Nadien, onder Gaston Deveneyns werden 
in 1966 en 1971 nog twee vaandelwedstrijden 
gewonnen. 

 Toen de Harmonie de late jaren ’70 in een dipje 
zat en de opkomst van muzikanten op de repetitie 
op een ongekend laag peil stond is er gestart met de 
jeugdwerking. Clement Roosendans en Jules Baert 
waren hiervan de trekkende krachten, ook Theo liet 
zich niet onbetuigd en gaf eerste klarinetlessen aan 
verschillende muzikantjes en leerde hen zorgzaam 
omgaan met de rietjes want die kosten geld en zijn 
belangrijk om een goede klank te realiseren. 

Het succes van de jeugdwerking resulteerde in het 
ontstaan van de Jeugdharmonie die ondertussen ook 
al een volwaardig orkest vormt. Theo beleefde ook 
de huidige bloeiperiode mee die met de komst van 
dirigent Dirk De Caluwe werd ingezet. Alhoewel het 
stijgend niveau van muzikale moeilijkheidsgraad en 
levensjaren het Theo niet gemakkelijk maakte, zette 
hij zich meer dan 100 percent in om in het orkest te 
blijven en genoot hij mee van de schitterende resul-
taten die behaald werden. Problemen met de tanden 
waren er de oorzaak van dat Theo uiteindelijk toch 
als spelend lid gestopt is. 

Theo was, zoals het een lid van de Harmonie past, 
een levensgenieter die hield  van een gezellige 
babbel en filosoferen over de Harmonie terwijl hij 
zijn sigaartje rookte, en op zondag met de vrienden 
trouw een aperitief  ging drinken op de markt. In 
zijn jonge jaren was hij ook muzikant bij de Tiroler-
kapel waarmee hij samen met Clement Roosendans, 
Frans De Donder en ander harmonisten memorabele 
dagen en nachten beleefde. 

Een bestuursdelegatie bracht hem daags voor het 
Nieuwjaarsconcert nog een bezoek in De Meander 
om hem zijn ereteken van 70 jaar muzikant te 
overhandigen. Hij nam dit ontroerd in ontvangst en 
stond er op dat de aanwezigen een dreupel Rubbens 
jenever dronken. Hij was bijzonder verknocht met 
zijn vroegere werkgever: stokerij Rubbens.

De Harmonie en de muziek zijn een belangrijke 
draad geweest in het leven van Theo. Hij heeft de 
Harmonie veel gegeven en er ook veel van terug-
gekregen. In onze herinnering blijft hij verder leven 
als één van de belangrijke naoorlogse muzikanten, 
samen met de eveneens onlangs overleden Oscar 
Kesteleyn. Moge hij rusten in vrede.

Piet Engelbeen

THEO VAN DE VELDE
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FATIMA OP BLOTE KNIEËN
Bij het lezen van de titel vroeg u zich 
waarschijnlijk af of de voorzitter de heilige Cecilia 
reeds afgezworen heeft en zich gaat bekeren tot 
een ander geloof. Niets is minder waar. 

Vorig jaar gingen we met ons gezin op zomerva-
kantie naar Portugal. We wilden enkele plekken 
bezoeken die we 25 jaar geleden - toen zonder 
dochters - aandeden. De vlucht was nu niet naar 
Lissabon, maar naar Porto. In plaats van noordelijk 
te rijden, reden we nu zuidelijk, want onze reisbe-
stemmingen bevonden zich halfweg de beide steden. 

Eén van de plaatsjes die ik zeker wou terugzien 
was Fatima. Ik herinnerde me dit als klein 
bedevaartsoord met een lieflijk wit kerkje en mooie 
kurkeiken eromheen. Maar wat me het meest was 
bijgebleven waren de pelgrims die op blote knieën 
en biddend de trappen naar de kerk beklommen.

Groot was mijn verbazing om terecht te komen in 
een gigantische moderne kerk.  In 2007, 90 jaar na 
de 6 verschijningen van Onze Lieve Vrouw, hadden 
ze daar de Basiliek van de Heilige Drievuldigheid, 
gebouwd voor 8633 gelovigen en dat zonder enige 
“pilaar”.  Mijn fantasie sloeg even op hol toen ik 
bedacht wat het zou zijn om daar voor een volle 
zaal een concert te kunnen spelen. De stoelen zaten 
alleszins gemakkelijker dan in de Kouterkerk. Maar 
daar gaat het nu niet om, en het gaat ook niet over 
de heiligverklaring van Francisco en Jacinta daar 
onlangs, door Paus Franciscus.

Want bij het buitengaan van de basiliek zagen we dan 
toch waar we voor gekomen waren. Het witte kerkje 
stond er nog en opnieuw waren er bedevaarders die 
op blote knieën op de harde en warme stenen het 
aangelegde pad en de trappen beklommen. 

Ik vroeg me toen af wat er in de hoofden van die 
mensen speelde. Hun verdriet overviel me en toch 
kon ik voor mezelf geen reden bedenken waarom 
je die tocht op blote knieën zou doen. “Waarvoor 
smeek je dan?” vroeg ik me af.

We zijn nu 10 maand later en op één van de harmo-
nievergaderingen schoot het beeld van Fatima door 
mijn hoofd. Het werd me op dat ogenblik duidelijk 
wat een mogelijke reden is waarom iemand op blote 
knieën zo’n offer brengt.

In het voorbije jaar is er in de harmonie heel wat 
gebeurd: een concertreis naar Amsterdam, Cecilia 
in een nieuw kleedje, het uitverkochte nieuwjaars-
concert, veel repeteren voor en deelnemen aan het 
Vlaams Harmoniekampioenschap, een nieuwe 
website, Zele Zoemt in een Brits totaalconcept, 
meizingen. 

Dit zou onmogelijk geweest zijn zonder muzikanten, 
maar vooral zonder de vele vrijwilligers die onze 
harmonie telt: de technische ploeg, de evenementen-
werkgroep, de redactieraad van de Phoenix, degenen 
die de post uitdragen, de pupiterverantwoordelijken, 
de bibliothecaris, het rijtje is oneindig... Je kan het 
niet geloven als je er niet bij betrokken bent en 
sommigen zijn vrijwel onzichtbaar voor het publiek, 
maar dragen daarom niet minder bij. Integendeel! 

Mocht ik morgen op hen niet meer kunnen rekenen, 
ik zou een reden hebben om in Fatima op blote 
knieën te gaan kruipen. 

Hilde Van der Jeugt
Voorzitter KHSC Zele. 
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HET GEBEURDE ONLANGS
2-5 DECEMBER 2016 – CECILIAFEESTEN
We mochten Ceciliafeesten met een goede opkomst 
en veel sfeer beleven. U kan dit opmaken uit de 
fotobladzijden van dit tijdschrift. De muzikale 
uitschieters:  het Ceciliaconcert van vrijdagavond 
en het opluisteren van de Ceciliamis waren beslist 
het horen waard. Het evenementencomité heeft aan 
het ledenfeest van zaterdagavond een nieuw elan 
en een nieuw cachet gegeven. De respons van de 
muzikanten, sponsors en ereleden met hun families 
gaat in stijgende lijn. Er zijn nog wel wat aandachts-
punten, maar na een positieve evaluatie gaat de 
werkgroep deze volgend jaar aanpakken. Alvast 
proficiat voor het geleverde werk. (E.V.H.)

8 JANUARI 2017 – NIEUWJAARSCONCERT
De harmonie heeft onder leiding van Bart Picqueur 
een zeer geslaagd Nieuwjaarsconcert ten uitvoer 
gebracht. Symfonie nr. 9 “Uit De Nieuwe Wereld” 
(Antonin Dvořák) is een echte klassieker. Alle 
vier delen kwamen aan bod: I. Adagio – Allegro 
molto II. Largo III. Molto vivace IV. Allegro con 
Fuoco. Het werk had enorm veel succes toen het in 
de Carnegie Hall in New York omstreeks 1890 in 
première kwam. De toehoorders mochten een mooi 
programmablaadje ontvangen waaruit ik enkele 
fragmenten overneem:
 “Dvořák zou uitstekend model kunnen staan voor 
onze jonge componisten. Hij heeft voor Bohemen 
gedaan wat Chopin voor Polen gedaan heeft, Liszt 
voor Hongarije en Grieg voor Noorwegen, namelijk een 
nieuwe tak aan de hoofdstam van de Europese muziek 
laten ontspruiten” (Evening Post, 1 oktober 1892, 
net na de aankomst van Dvořák in New York).
“Voordat ik de partituur meenam, schreef de meester 
nog vlug op het titelblad “Uit de nieuwe wereld”. 
Dat veroorzaakt sindsdien veel opwinding en strijd. 
Men denkt hier dat het om een Amerikaanse symfonie 
gaat, een symfonie met Amerikaanse muziek. Hoe 
onjuist is deze mening. De titel betekent niets anders 
dan “Indrukken uit de Nieuwe Wereld” (Josef Jan 
Kovarik, violist, vriend en assistent van Dvořák in 
zijn Memoires).
“Het is een leugen dat ik originele Amerikaanse liederen 
in dit werk zou verwerkt hebben, ik heb alleen getracht 
in de geest van die melodieën te schrijven” (Antonin 
Dvořák).
De Wiek was volgestroomd met muziekliefhebbers 

die aan hun zetel gekluisterd waren door de begees-
terende uitvoering van ons orkest. De keuze om een 
concert te vullen met één meesterwerk in plaats van 
af te wisselen met meerdere stukken viel bijzonder in 
de smaak bij het publiek en nodigt uit tot meer van 
dat. Na de uitvoering gingen de nieuwjaarswensen, de 
kussen en het aperitief vlotjes over de lippen.  

(E.V.H.)

5 MAART 2017 – TRY OUT CONCERT VLOH
Ter voorbereiding van het Vlaams Open Harmonie-
kampioenschap bracht ons orkest in De Wiek een 
voorbereidende uitvoering. De kenners en al wie 
zich een verplaatsing naar Heist Op de Berg wou 
besparen kon zowel het keuzewerk als het plichtwerk 
op eigen bodem beluisteren.

19 MAART 2017 – VLOH HEIST OP DE BERG
Zie pagina 19 : “Confucius”

26 MAART 2016 - APERITIEFCONCERT 
JEUGDHARMONIE
‘Eerst zenuwen, dan hapjes’
De zenuwen bij de muzikanten van de jeugd-
harmonie stonden ietsje strakker gespannen dan 
gewoonlijk tijdens het aperitiefconcert van 26 maart. 
De laatste drie werken van het concert golden als 
examen Samenspel aan de academie en Valerie 
Pieters speelde haar openbaar examen saxofoon, 
begeleid door het jeugdorkest.
Traditiegetrouw beet het Instaporkest de spits af. 
Dat deden ze met Upside Down van de Hasseltse 
componist Filip Ceunen. Dirigent Aaron van de 
Winckel had White winter hymnal van de Ameri-
kaanse a capellagroep Pentatonix bewerkt voor de 
instappers. Daarin lieten ze zich van een heel andere 
kant zien: drie klarinetten namen het voortouw 
en de hele groep begeleidde ritmisch met enkel de 
handen.
De jeugdharmonie op haar beurt stak van wal met 
drie delen uit de Peer Gynt-suite van Edvard Grieg: 
het lyrische Ase’s dood, Anitra’s dans en In de hal 
van de bergkoning. 
In Introduction en Modern Beat van Dizzy Stratford 
werd het menens voor Valerie Pieters die haar 
examen saxofoon, graad hogere 3, aflegde, begeleid 
door het orkest waar ze zo verknocht aan is. Valerie 
toonde zich als een bijzonder innemende soliste en 
behaalde maar liefst 88 procent.
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Het sfeervolle Alpina Saga, van de Oostenrijkse 
componist Thomas Doss was het eerste werk 
dat gespeeld werd in het kader van het examen 
samenspel. In het Misterioso leken de sterren echt 
wel binnen handbereik. 

Het concertwerk Ross Roy van Jacob De Haan 
verklankte de jaren die iemand doorbrengt op 
school. In het werk was plaats voor schertsende, 
humoristische muziek (want op school mag er ook 
gelachen worden), maar even goed werden zelfver-
trouwen, vriendschap en begrip verklankt.

Afsluiten deed de jeugdharmonie met Pirates of the 
Carribean. Dirigent Pieter Corten loodste de jeugd-
harmonie én de zaal vakkundig naar de Caraïbische 
stranden uit de 18de eeuw, van waaruit piraat Jack 
Sparrow in de films opereerde.

De jury - Dirk De Caluwe, Evi Baetens, Katrijn 
Aper, Stefan Dentant en Herlind Gerits – bedachten 
de jeugdharmonie met een mooie 82 procent.

Toen was het tijd voor een aperitiefje.
En hapjes. Véél hapjes.

Giovanni

28-29 APRIL 2017- ZELE ZOEMT
Zie pagina 16 en de middenbladen

30 APRIL 2017 - MEIAVOND
Een uitgebreide groep van 23 (!) muzikanten 
breidde nog een eindje aan het Zele Zoemt weekend. 
Vaandrig Etienne Van Buynder droeg het zakje. De 
opbrengst komt ten goede aan de reiskas van de 
muzikanten.

PIEPKLEINE HARMONISTJES

@ Ruben Van De Voorde, geboren op 25 januari  
2017, zoontje van Peter en Eliska Vereecken, broertje 
voor Leander, Laura & Aaron.

LATEN WIJ HEN GEDENKEN

1 Elien Collewaert, echtgenote van Ward De 
Ketelaere overleed op 6 december 2016 op 25- jarige 
leeftijd. Zij was mama van Wolf en klarinettiste bij 
onze harmonie.

1 Theo Van De Velde,  weduwnaar van mevrouw 
Hortence Van der Straeten, overleed op 16 januari 
2017 op 87-jarige leeftijd. Hij was de vader van 
Freddy, Eric en Luc. Hij was 70 jaar actief lid van 
de Harmonie.

1 Oscar Kesteleyn, weduwnaar van mevrouw 
Philomena “Firmine” De Block, overleed op 
95-jarige leeftijd. Hij was muzikant (klarinet) en 
ere-secretais van onze harmonie. Zie de bijdrage van 
Eric Arens in deze Phoenix.

1 Henri De Paepe, echtgenoot van mevrouw 
Marie-Louise De Potter, overleed op  20 februari 
2017 op 94- jarige leeftijd. Hij was de vader van 
Julia en Irene De Paepe, gewezen uitbaters van 
Gasthof Het Anker, de schoonvader van Aloïs Van 
Der Strieckt en de grootvader van Tom, Bart en 
Bob Van Der Strieckt. En overgrootvader van Diete 
(trompet) en Tijs (euphonium) kinderen van Tom.

1 Irma Van Holewinckel, weduwe van de heer 
Firmin Roels, overleed op 6 mei 2017 op 88- jarige 
leeftijd. Zij was de schoonmoeder van Guido 
Verberckmoes (hoorn)

1 Gilbert Temmerman, echtgenoot van  mevrouw 
Anna De Beule overleed op 17 mei 2017 op 73-jarige 
leeftijd. Hij was de onafscheidelijke tweelingbroer 
van Hubert Temmerman, zaalverantwoordelijke 
van onze repetitieruimte in Zele Durme.

De Phoenix biedt aan de families haar oprechte 
blijken van deelneming aan.

WEET U DAT ?

¬ Valerie Pieters tijdens het aperitiefconcert  
werd beoordeeld voor haar examen saxofoon. 
Zij behaalde 88 %, wat een puike prestatie mag 
genoemd worden.

¬ Giovanni Van Avermaet  werd aangesteld als  
nieuw lid van het dagelijks bestuur en adjunct-
secretaris om een vlotte overgang naar secretaris te 
waarborgen. Jan Heirwegh blijft secretaris tot het 
einde van het werkjaar, doch blijft daarna lid van 
het bestuur en de technische ploeg.
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Ik ken Meester Oscar van toen ik op de lagere 
school zat, in de jaren 1940-1950, in het 
kapellestraatje, zoals ze dat vroeger noemden.  
De schoolmeesters van toen zijn allemaal al 
overleden, Oscar was de laatste van die generatie. 
Ik ga geen lijstje maken van wie er toen les gaf, 
het waren er heel wat. 
Als jonge onderwijzer was hij een geliefde figuur bij 
de leerlingen, streng maar rechtvaardig. Velen zijn 
hem nu nog dankbaar om de goede wijze raad die 
hij hen meegaf.  Toen het speeltijd was wandelden de 
schoolmeesters samen met “Meneer den Directeur”, 
op één rij naast elkaar onder de lindebomen, op de 
toen nog aarden koer, meester Oscar was er altijd 
bij. Wat die toen allemaal hebben verteld zal nooit 
iemand weten, alleen de lindebomen luisterden mee 
en verborgen alles tussen hun bladeren. 

Maar lindebomen praten niet, ze wuiven alleen 
met hun takken en bladeren wanneer er een zachte 
wind door hen waait. Op 26 januari 2017  hebben 
ze meester Oscar uitgewuifd als laatste van die 
generatie schoolmeesters. 

Jaren terug heb ik Oscar ontmoet bij de Koninklijke 
Harmonie, hij was toen al een lange tijd muzikant 
en secretaris. Van hem kreeg ik een schrijven om 
bij het bestuur te komen. Later als archivaris, gaf 
hij me al de oude geschriften over de harmonie die 
in zijn bezit waren. Een schat aan informatie over 
het verleden van onze vereniging. In het boek dat 
Lucien Boone geschreven heeft:  “Geschiedenis van 
een Muziekmaatschappij” vind je alle bijzonder-
heden terug. 

Toen ik bij het Gregoriuskoor kwam heb ik Oscar 
gekend als voorzanger en bezieler van het koor, 
samen hebben we meermaals de mis van zaterdag-
avond gezongen. Zijn kinderen brachten hem naar 
de kerk en ik bracht hem na de mis terug thuis. 
Op die korte rit hadden we steeds een gezellige 
babbel. Over de school van vroeger en natuurlijk 
de harmonie die ons beiden nauw aan het hart ligt. 
Ik ben met hem eens langs de nieuwe gebouwen 
gereden van het huidige OLV en Pius X College. 
Hij keek vol bewondering naar die grote gebouwen. 
“Meneer den Deken heeft hier mooi werk verricht” 
merkte hij op. Als ik hem terug thuis bracht zei ik:  
Oscar tot volgende week en een goed weekend.  Ja, 
zegde hij dan, tot volgende week als ‘t God belieft 
en ons Liefvraaken . Dat was zijn steevaste uitspraak 
bij het afscheid. 

Op vrijdag 1 februari namen we afscheid van hem 
met een plechtige eredienst in onze St-Ludgeruskerk 
waar hij zelf zovele jaren heeft gezongen. Wij 
verliezen een bijzonder man die bij velen een groot 
dankbaar gevoel nalaat. Onze muzikanten zorgden 
voor een waardig afscheid. Bedankt Oscar dat je er 
was, hopelijk zien we elkaar terug op welke manier 
dan ook als ‘t God belieft en ons Liefvraaken.

Eric Arens.

IN  MEMORIAM  OSCAR KESTELEYN
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KH SINTE-CECILIA SCHENKT €10.088 
AAN STAMCELTRANSPLANTATIECENTRUM EN FONDS KADEE

Op zaterdag 29 april 2017 tijdens het tweede 
Zele Zoemt-concert overhandigde de Koninklijke 
Harmonie Sinte-Cecilia Zele in totaal 10.088 
euro, de opbrengst van haar truffelverkoop, aan het 
stamceltransplantatiecentrum van het UZ Gent en 
Fonds Kadee.

 

Na het overlijden van klarinettiste Elien Colle-
waert in december, leefde bij de muzikanten van 
de Harmonie sterk het gevoel dat de strijd van 
Elien niet voor niets mocht geweest zijn. Er werd 
een truffelverkoop opgestart in samenwerking 
met Staf Weyts. 

De opbrengst daarvan, 10.088 euro, komt ten 
goede aan twee goede doelen, het stamceltrans-
plantatiecentrum van het UZ Gent en Fonds 
Kadee.

 

Het stamceltransplantatiecentrum maakt deel uit 
van de dienst Hematologie, die instaat voor de 
diagnostiek en behandeling van bloedziekten. 

De patiënt en diens welbevinden staan centraal. 
Om iedere patiënt een unieke benadering te 
kunnen bieden, zet het team van de dienst 
Hematologie dan ook sterk in op professionalisme, 
techniciteit, gedrevenheid, empathie, teamgevoel, 
communicatie en samenwerking.

 

Fonds Kadee is werkzaam in het kinderziekenhuis 
Prinses Elisabeth (UZ Gent), waar ze een glimlach 
willen toveren op het gezicht van alle opgenomen 
kinderen, van de consultatie tot de hospitalisatie-
afdelingen, van de dagkliniek tot de operatiezalen. 

Dit doen ze door het organiseren van activiteiten 
en door ondersteuning op logistiek vlak (bijv. 
aankoop speelgoed). 

Door te zorgen voor een aangenaam ziekenhuis-
verblijf , hopen ze de pijn van de kinderen een 
beetje te verlichten.

 

Op de foto hiernaast: 

Initiatiefnemers Nele Poppe, Kim Collewaert en Thijs Vercauteren, samen met Delphine Lacante en  
Dr. Ine Moors van het stamceltransplantatiecentrum en Linda Reunis van Kadee.
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Op 28 en 29 april was De Wiek weer de” place to 
be” om onze Harmonie in volle glorie aan het werk 
te zien en horen in haar lenteconcert “Zele Zoemt”. 
Dit jaar speelde het concertthema in op het actuele 
gebeuren in Europa. Met de Brexit in het achter-
hoofd werd ervoor gekozen om de Engelse toer op te 
gaan en het concert het thema “Hope & Glory” mee 
te geven. Het Verenigd Koninkrijk heeft bovendien 
een overvloed aan componisten en muziek om een 
programma uit samen te stellen. Referendums zijn 
in, Brexit, Erdogan…, waarom er dus in onze 
Harmonie ook niet eentje organiseren? Voor het deel 
na de pauze kon via een online referendum gekozen 
worden zodat elke deelgroep van de Harmonie zijn 
werk op het programma kreeg.

De werkgroep rond het concert slaagde er terug in 
het publiek direct in de juiste stemming te brengen 
door van bij het binnenkomen een Engelse sfeer 
te creëren: een echte Britse telefooncel in de foyer, 
zwarte paraplu’s aan ’t plafond, een programmakrant 
die door krantenverkoopstertjes aan de man werden 
gebracht, een bestuur in zwart kostuum en bolhoed, 
Britse vlaggen… , en eens in de zaal de muziek. 
Deze editie geen presentator om de verschillende 
werken aan elkaar te praten, via korte videobood-
schappen en zelfgemaakte filmpjes, gepresenteerd 
op groot scherm achter het orkest, kreeg het publiek 
op originele wijze de nodige informatie. 

Het concert ging van start met een werk uit de 16e 
eeuw: “ The Earl of Oxford March” van William 
Byrd. In deze compositie beschrijft hij de overwin-
ningen op de Spaanse en Franse legers. “Dance 
Movements” van Philip Sparke werd in een video-
boodschap door de componist zelf voorgesteld. 
Hij drukt hierin zijn waardering uit voor Bart 
en bedankt hem voor de keuze van zijn werk. 
Ondanks de moeilijkheidsgraad laat het werk zich 
relatief gemakkelijk beluisteren en weet het zelf 
minder geoefende oren te boeien. Het muziekstuk 
is door de Harmonie ook met groot succes op het 
harmoniekampioenschap gespeeld. “Stilness” van 
Tom Davoren werd eveneens via video door de 
componist voorgesteld. De eerste transatlantische 
vlucht van Amelia Earhart in 1928 die in Wales 

eindigde, zorgde voor de nodige inspiratie. “First 
Suite for Military Band” door Gustav Holst (compo-
neerde ook The Planets), is één van de eerste werken 
rechtstreeks voor harmonieorkest geschreven. Het 
inspireerde ander componisten om eveneens voor 
die bezetting te componeren. Peter Meecham is in 
Zele al langer bekend van vorige edities van Zele 
Zoemt, toen was hij life aanwezig, nu presenteert 
hij zijn “Song of Hope” op het scherm. Meeslepende 
muziek die het publiek in  “goedgevoel” sfeer brengt. 
“Shepherd’s Hey” van Percy Grainger voert ons al 
dansend naar de pauze. 

Na de pauze lassen toffe filmpjes met BH’s (bekende 
harmonisten) de werken aan elkaar. De filmpjes 
geven Zele Zoemt een extra dimensie: niet alleen 
het oor maar ook het oog wordt gestreeld in een 
allesomvattend spektakel. Hoed af voor de enthou-
siaste ploeg hiervoor verantwoordelijk, veelbelovend 
voor de toekomst.   De uitslag van het referendum 
geeft zich naarmate het programma volgt met 
mondjesmaat prijs. Achtereenvolgens brengt het 
orkest: The march of the British grenadiers, Harry 
Potter and the chamber of secrets,  Muse goes 
Symphonic (are. Pieter Corten), The Beatles, echoes 
of an era, Let me entertain you (Robbie Williams), 
Wonderwall (versie van Mike Flower Pops), Your 
Song (Elton John, versie uit Moulin Rouge)en 
Getshemane uit Jesus Christ superstar (Andrew 
Lloyd Webber).  Jurgen Stein, bekend van “The 
Voice”, de zanger-solist van de avond bracht schit-
terende vertolkingen. 

Het publiek gaat uit de bol wat resulteert in twee 
bisnummers: “The show must go on” (Queen) en 
“Pomp and circumstance” (Edward Elgar). In het 
laatste doen ook de luisteraars hun bijdrage en 
zingen met lalala het refrein uit volle borst mee. Zele 
Zoemt heeft er weeral een geslaagde editie opzitten, 
volgende is voorzien voor 4 en 5 mei 2018.

“Die Verdammte Spielerei” zijn dan de speciale 
gasten. Het beloofT een schitterend muziekfeest 
te worden. Zeker in jullie agenda zetten en reeds 
blokkeren.

Piet Engelbeen

zELE HEEFT WEERAL EENS SUPER GEzOEMD
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Menig Phoenixlezer zal nu al zitten gniffelen. 
Maar neen, ik heb het hier niet over pijpen 
roken maar over het aloude spreekwoord ‘Soo 
d’oude songen, soo pepen de jonge’. Het gaat 
hier deze keer over een huiselijk tafereel van 
een familieconcert van de Antwerpse barok-
schilder Jacob Jordaens (1593-1678). Wie goed 
kijkt ziet dat de spreuk op de cartouche boven 
de figuren is afgebeeld.
De grootouders zingen uit volle borst, de klein-
kinderen bespelen ijverig hun fluiten. Onver-
wijld ga ik hier naar de muzikanten van vroeger 
die ooit hun ziel uit hun lijf hebben geblazen 
maar oh zo verstandig zijn geweest om deze 
ziel door te geven aan de vele jongeren. In 
den beginne niet zo gestructureerd, notenleer 
geven in de Kroon en dan overgaan op een 
instrument. Maar steeds met passie, zoals de 
grootvader op het schilderij, de maat slaan en 
zien dat alles in goede banen wordt geleid. 
Stilaan werd de aanpak professioneler. Ook op 
het tafereeltje zien we dat de doedelzakspeler 
er is bijgehaald. Hij is de man van kennis, niet 
van de familie maar spoedig zal hij zich in die 
familie thuis voelen. 
De man versterkt het 
gezelschap, want ook 
zij willen toen al dat 
het goed moet zijn.

En dan is er de ontdekking van het jonge talent. 
In een muzikaal gezin geboren worden is een 
troef. De kinderen doen hier hun uiterste best. 
Laten we er op toezien dat geen enkel begaafd 
kind verloren gaat en allen kansen krijgen.
Want gewapend met muzikale kennis, 
beheersing van een instrument, de wil om het 
te kunnen, betreden onze jonge muzikanten 
dan het podium. En wie zit er in de zaal? Kijken 
we naar mama op het doek, apetrots, zelfs 
wat ijdel over wat haar kroost kan presteren. 
Deze trots zijn alle mama’s en papa’s, pitjes en 
mitjes nonkels en tantes gegund. Zelfs de hond 
rechts onderaan geniet mee. Het is een vrolijke 
bedoening.
Want laten we dat toch maar voor de geest 
houden, hou het leuk en gezellig, een waarmerk 
voor een echte harmonie!
En dan kan natuurlijk het beste niet ontbreken, 
spijs en drank. De tafel staat hier goed gevuld. 
Laten we het glas heffen op het jonge en 
oude talent want ook in deze kunst “pepen de 
jongen, soo d’ ouden songen”!

Guido Geerinck

 Jacob Jordaens, ‘Soo d’ ouden 
songen, soo pepen de jonge’, 

1638, olieschildering op doek, 
koninklijke musea voor schone 

kunsten, Antwerpen.

Het Jeugdharm onistje
ONZE JEUGDHARMONIE LEERT AL VROEG HOE JE MOET PIJPEN!

EN DAT IS MAAR GOED OOK!
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Dat het niet gemakkelijk zou zijn dat wisten 
we, meer zelfs, dat was ook de bedoeling. Het 
is een vorm van collectief masochisme waar je 
gelukkig van wordt. Het programma van eisen 
voor het Vlamo Open Harmoniekampioenschap 
(VLOH) in Heist-op-den-berg was gekend: twee 
aartsmoeilijke muziekstukken brengen met veel 
variaties, dissonanten en vooral heel veel noten, 
en liefst in de juiste volgorde en in het correcte 
ritme. Het keuzewerk Dance Movements van 
Philip Sparke en het verplicht werk, Dunamis 
van André Waignein stonden op het menu.
Het geloof in eigen kunnen was eerst niet groot. 
We wisten dat ons orkest ten opzichte van de laatste 
deelname wel wat was verjongd. Spannend zou het 
zeker worden, want de tijd was kort, de stukken 
zwaar en de concurrentie sterk. Zouden we klaar 
geraken? Want ondertussen moesten we ook nog 
feestjes organiseren en veel ander werk doen zoals 
echt werk en boekhouding en kinderen en ouders en 
al die dagelijkse dingen waarmee we als niet profes-
sioneel muzikant worden geconfronteerd.

Maar na een eerste poging op het nieuwjaarsconcert 
steeg de goesting en de moed. De reacties van het 
publiek waren alleszins positief. Zelfs na een paar 
weken klonk die Dunamis al zeer dynamisch. Het 
vertrouwen groeide, de motivatie steeg. Beetje bij 
beetje vielen de stukken in hun plooi en bleken 
het eigenlijk wel harmonische pareltjes te zijn. Met 
teamwork, gerichte repetities en veel oefenen thuis 
zou het moeten lukken om opnieuw binnen de top 
3 te eindigen. We kennen immers de sterkte van 
Sinte-Cecilia: virtuoze muzikaliteit, fijne tonaliteit, 
uitbundig coloriet en veel passie.

 Ware het niet dat de boekhouders in de jury daar 
ongevoelig voor bleken. Niet dat we niet scherp 
genoeg waren, te weinig getraind, de opdracht 
verkeerd hadden geïnterpreteerd of zo. Niet dat de 
noten niet allemaal gespeeld zouden geweest zijn, of 
in de verkeerde volgorde - zelfs Philip Sparke kon er 
weinig op aanmerken - maar de andere toporkesten 
waren blijkbaar beter. Niet zo veel beter natuurlijk, 
het gaat in dit geval altijd over details, de puntjes op 
de i - alsof er meer dan één puntje op de i zou moeten 

staan. Neen, wij hadden er alles aan gedaan om een 
piekfijne uitvoering ten berde te brengen. Onmid-
dellijk na het spelen van de werken hadden we een 
schitterend gevoel: Yes, we did it! Het is ons gelukt. Al 
onze supporters hadden thuis alles kunnen volgen via 
de life-streaming en hadden zeker hetzelfde gevoel. 
Dit was werkelijk een knap staaltje vakmanschap, een 
prachtprestatie. Proficiat aan de dirigent en aan alle 
harmonisten. Maar het verdict van de jury viel serieus 
tegen, dat kunnen we niet ontkennen.

Teleurstelling is een vreemd gevoel dat iedereen op 
zijn manier invult. We zochten naar de redenen 
waarom de verwachtingen niet werden ingelost: de 
andere orkesten waren groter, het waren allemaal 
professionals, de juryleden waren tegen ons, het 
was de schuld van de pianist, wij zijn er te laat aan 
begonnen,… Is al dat werk dan voor niets geweest, 
al onze vrije tijd? Was het doel niet te hoog gesteld? 
Hebben we gehandeld in een vlaag van hoogheids-
waanzin? Hebben we gefaald?

Absoluut niet! Confucius zei het al 2500 jaar 
geleden: niet het doel is belangrijk, wel de weg er 
naar toe. De weg zelf is de bestemming. Want wat 
hebben we geleerd? 

Dat spelen bij de Koninklijke Harmonie Sinte-
Cecilia Zele, musiceren is op het hoogste niveau. Dat 
we omringd worden door veel vrienden, die ook nog 
eens topmuzikanten zijn. Dat de jeugd het bijzonder 
goed heeft gedaan en de oudsten volharden. Zelfver-
volmaking is ons deel geweest. Deze ervaring 
moet ons voldoening geven en ons motiveren voor 
volgende uitdagingen. Het plezier in het spel op Zele 
Zoemt was er alvast niet minder op. We hebben die 
Dance Movements duidelijk onder de knie…

Harmonist aan de kant van het publiek.
Jo De Maesschalck

CONFUCIUS
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Het was een zonnige dag in juli, en ik was iets 
onbelangrijks aan het doen, toen de telefoon 
ging. “Dag Bart, het is Elien, ik bel je om te 
zeggen dat ik niet meer naar de harmonie kom, 
waarschijnlijk is dat nooit meer”. Ik dacht 
meteen: ik heb iets fout gezegd,… of ze gaat 
in het buitenland wonen, want Elien was pas 
afgestudeerd en had misschien een prachtige kans 
gekregen. Meisjes als zij zijn te groot voor een 
dorp als Zele… Maar tijdens de flits die op dat 
moment door mijn hoofd ging, ging ze onver-
stoorbaar door en het sneed me geheel de adem af. 
“Ik heb leukemie en de kans dat ik dat overleef is 
eerder klein” (sic)…
Tot dan was Elien voor mij altijd de vrolijke spring-
in’t-veld die bijzonder licht door het leven ging: 
kortgerokt, lang-gebeend en vooral goedgemutst. 
Mét eeuwige glimlach. Steeds samen met haar zus 
op de repetitie, en de eerste erbij als er een feestje was. 

En dan plots, in die noodlottige zomer, werd zij 
één van de moedigste jonge vrouwen die ik ooit 
gekend heb. De helderheid in haar stem waarmee 
ze het slechte nieuws zelf bracht, gaf me hoop. Dit 
was een sterke mens. Ik zei, omdat ik niet wist wat 
ik moest zeggen, dat we haar met de vereniging 
zouden steunen, dat ze een sterke groep achter zich 
had. Maar wat doe je van buiten af aan een ziekte 
die een mens van binnen uit kapot maakt?

Maar Elien was een vechter, en ze sloeg zich door 
de moeilijke jaren. En ze wérd kankervrij verklaard. 
Tijdens het dirgenten-examen van Dimitri zat ik 
naast haar klarinet te spelen en pas toen merkte ik 
wat voor een toegewijde muzikant zij werkelijk was. 
Ondertussen was ook Ward terug in beeld. Die dook 
op onverklaarbare wijze alweer verdacht veel in Zele 
op. Plots bleek hij daar zelfs te wonen… Toen belde 
Elien opnieuw: “ik kom een tijdje niet meer naar de 
repetitie, maar deze keer bel ik met goed nieuws: ik 
word moeder”. 

Elien werd moeder van Wolf op 11 augustus. 
Nauwelijks twee weken later kreeg ik van haar het 
noodlottige bericht. Nog een week later waren Elien 
en Ward getrouwd. Een prachtig bruidspaar met 
een prachtige baby. We wisten allemaal wat we niet 
wilden weten. Hoe fragiel geluk is, hoe fragiel het 
leven is. 

In de harmonie laat Elien een enorme leegte achter, 
we missen haar elke dag. Haar immer goed humeur, 
haar glimlach, haar charme. De stilte die ze in haar 
familie achterlaat moet oorverdovend zijn. Ward, 
Wolf, weet dat jullie in ons altijd een oor vinden dat 
luistert, en een hart dat meevoelt.

Wat ons rest is haar alle eer aandoen die ze verdient, 
zoals Ward het tijdens haar afscheid heeft gevraagd: 
door van schoonheid te houden en door schoonheid 
te scheppen. Door elkaar graag te zien en door te 
genieten van de kleine wonderlijke dingen.

Elien, het was een eer om je te kennen, we vergeten 
je nooit!

Bart

ELIEN1
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Ik zet al eens wat noten op papier. In het chique 
heet dat componeren. Komt van het latijn: com – 
ponere samen-zetten. Je zet dus wat dingen (die 
al bestaan) samen en hop, je hebt iets nieuws.  
Het is net als koken. Je gaat naar de markt, je 
koopt wat bestaande, liefst eetbare, dingen, je 
steekt die samen in een pot, je doet er water bij, 
koken, mixen en hop, je hebt soep. Die soep lijkt 
misschien op de soep die je vorige week maakte, 
of op de soep van je grootmoeder, maar het is per 
definitie nieuwe soep. 

Of wacht, neen, dat is eerder improviseren. 
Componeren is meer als het beschrijven van het 
gerecht. Je zet op papier hoe iemand anders de 
soep kan maken. Maar je maakt zelf geen soep, 
dat is het!  Alleen is muziek iets heel anders dan 
soep. (Al kan het even helder of troebel, even 
lekker of flets, even gebonden of gezeefd zijn, met 
of zonder balletjes… MAAR NOOIT UIT EEN 
ZAKJE, dat is GEEN SOEP!)

Muziek is een complexe wolk van klank. Het 
heeft vorm, textuur en kleur. De componist heeft 
zo een wolk in zijn hoofd en maakt daarvan een 
monochrome, tweedimensionale projectie op een 
blad papier. Een beetje zoals een architectenplan 
maar dan met meer krullen. De kunst van het 
musiceren is om de wolk terug uit het papier te 
toveren, soms zonder dat je een voorbeeld van 
de oorspronkelijk bedoelde wolk gezien hebt, 
soms zonder een auditief voorbeeld met andere 
woorden. 

Soms kan je met de bedenker overleggen, soms is 
die onbereikbaar, wegens bijvoorbeeld overleden… 

Mozart, Beethoven, Tchaikowski, om er maar 
enkele te noemen. Van deze bedenkers moeten we 
dus het plan bestuderen, en uit de monochrome 
tweedimensionale projectie weer de oorspron-
kelijke wolk trachten te ontdekken. Dat heet 
partituur-analyse en het is behalve mijn vak ook 
mijn hobby. (Maar ook het omgekeerde doe ik 
dus graag)

Boeiend was mijn bezoek aan de Europese 
brassband kampioenschappen in Oostende. 
(Tijdens het Zele Zoemt weekend, maar dan in de 
voormiddagen). Ik mocht dit jaar het keuzewerk 
schrijven van de “Challenge Division” (de 2e 
afdeling zeg maar). 6 keer mocht ik luisteren naar 
hoe mensen een wolk uit mijn nieuwe partituur 
boetseerden. Een paar keer heb ik gedacht: ‘dit 
moet ik wat duidelijker omschrijven’ maar de 2 
laatste dirigenten maakten een hele mooie recon-
structie. (ze werden 1e en 4e, want ook de jury (h)
erkent niet altijd de intentie)

De idee om muziek te noteren is in de ruime 
muziekgeschiedenis trouwens vrij jong, zeker om 
dat zo gedetailleerd te doen als vandaag. Maar hoe 
precies dingen ook aan het papier worden toever-
trouwd… het blijven vage recepten, en koks doen 
daar het hunne mee. Ze zijn afhankelijk van hun 
materiaal en hun ingrediënten. Maar ze moeten 
bovenal creatief zijn, en proeven, veel proeven. En 
zelf veel gaan eten bij andere koks… 

Ga ik bij deze wat doen, vakantie heet zoiets… 
Men geniete ervan

Bart

COMPONEREN
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