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Beste lezer
Beste Lezer,

Terwijl de zomer volop aan het  zoemen is, de eerste 
piepkleine vruchtjes gloren en een welverdiende 
vakantie luikend wenkt, valt jullie harmonietijd-
schrift in de bus, of je klikt De Phoenix gewoon 
open op je “weet ik veel”.  Het is zes maanden 
geleden dat dit nog eens gebeurde. Bijgevolg hoog 
tijd om wat bij te spijkeren en te kijken naar de 
toekomst.

Natuurlijk brengen we enig verslag uit over de 
Ceciliafeesten. We vroegen Guido Geerinck 
hierover een stukje te schrijven en we zijn fameus 
content met het ontwapenend resultaat. Het 
Nieuwjaarsconcert kent meer en meer bijval, 
niettegenstaande de stevige concurrentie van 
allerlei nieuwjaarswensen op datzelfde ogenblik. 
Dit succes is volkomen terecht want zulk een 
flinke muzikale oppepper bezorgt je gegarandeerd  
je eerste kippenvelmoment van het jaar. Dus, als 
je moet kiezen, kom naar ons. Je zal er geen spijt 
van hebben.

We zijn – gelukkig - niet de enigen die schrijven 
over onze geliefde harmonie. Want zie, we zijn in 
het doeltreffende vizier geraakt van de redactie 
van de HOK Zele. Aan de tomeloze zoekijver en 
de ongebreidelde zin voor detail van deze dames 
en heren, kunnen we nog een puntje zuigen. 
Een eerste bijdrage over de harmonie bestrijkt de 
periode tot aan de Groote Oorlog. De volgende 
delen zullen nog meer herkenbaar zijn. Lezen 
dus, deze historie. De Oude Doos knoopt hier 
naadloos bij aan.

Ons Jaarconcert. Een knaller, als je ’t mij vraagt. 
Zo behoort een Jaarconcert te zijn. Meer en meer 
mensen vinden dat ook. Is dit de laatste “Zele 
Zoemt”  in de Kouterkerk?  Waarschijnlijk wel. 
Met 750 toeschouwers. Dat wordt wel wat krap, 
daar in De Wiek. Twee concerten dan? We zullen 
zien en horen. Erevoorzitter René rapporteert de 
stand van zaken op de Zandberg.

De jeugd is bijzonder goed bezig. Met een goed 
geïnspireerde en gemotiveerde ploeg geven 
zij steeds meer gestalte aan “Het mirakel van 
Durmen”.  In 2114 zal de HOK hier wel een 
boekje over uitgeven, op perkament misschien.

We brengen hoornist Geert De Coster in de 
aandacht. Een harmonist pur sang. Collega Piet 
heeft hem  uitgenodigd om plaats te nemen in de 
praatstoel. En verder, de gebruikelijke rubrieken 
die een lid van onze vereniging kunnen ter harte 
gaan.

Let vooral op De Phoenix blikt vooruit. Er 
staat de komende maanden  namelijk heel  wat 
te gebeuren: Kouterconcert voor Warme Kerst, 
Concert opening De Wiek, Concert in Gent, 
Ceciliaweekend, Nieuwjaarsconcert, Provin-
ciaal Toernooi… Je kan het bijgewerkte kalender 
ook raadplegen op onze website.  Gelegenheden 
genoeg om ons aan het werk te horen in meerdere 
gedaanten. En, zoals gezegd, je zal er geen spijt 
van hebben.

Elie Van Herreweghe
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Kranig
Toen we destijds onze nijvere studies in het 
bijwijlen hedonistische Gent beëindigd hadden 
werden ook wij, als oud-praeses van het ooit zo 
roemruchte Moeder Klodde, aangespoord door 
genaamde Geert Thienpont om lid te worden van 
de Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia Zele. 
Samen met ons volgde een hele rits oud Klodde-
gedienden, waarvan de meesten met een gestalte 
van één meter vijfentachtig of meer boven de rest 
van het gild der ereleden uittorenden. Om maar 
te zeggen dat onze intrede in deze vereniging niet 
onopgemerkt voorbijging, quoi.

Wat ons bij de kennismaking op onze eerste Cecilia 
meteen opviel waren het grote aantal - excusez le 
mot - kranige oude knarren die de Harmonie telde, 
en die blijkbaar met het grootste genoegen zowel 
zaterdag-, zondag- als maandagmiddag in het spoor 
van ‘het meziek’ volgden. Ze werden daarenboven 
door het toenmalige Bestuur, dat overigens in niet 
zoveel verschilde van het huidige Bestuur, met heel 
veel egards behandeld. 

Enkele van deze oudere personaliteiten stonden 
voorwaar zelfs sterk op de voorgrond, meer nog, 
ze eisten een hoofdrol op in het hele gebeuren. Zo 
herinneren we ons nog levendig de maandagmid-
dagspeeches van Jef Rombout die er niet voor terug-
deinsde om zelfs de meest prominente Bestuursleden 
verbaal een flinke veeg uit de pan te geven. Jef was 
untouchable, en is dat eigenlijk nu nog steeds. Het 
is ons dan ook overkomen op onze tweede Cecili-
adeelname dat we samen met Jef op een wankele 
tafel stonden om samen één of ander zeemanslied te 
zingen, de pint in de hand. We hadden alles onder 
controle en hielden mekaar perfect in evenwicht 
tot een onverlaat het nodig vond om de tafel ‘een 
douken’ te geven, waardoor onze tijdelijke coalitie 
onverbiddelijk neder ter aarde stortte. Doch Jef had 
niets, zelfs geen schrammetje, en hij had toen toch al 
een respectabele leeftijd. Zelf hadden we ook niets, 
maar wij waren toen nog jong, het zou nu misschien 
helemaal anders aflopen…   

Doch niet alleen Jef Rombout viel bij ons sterk in 
de smaak, er waren nog meer oudere maar zeer 
kranige figuren die ons intrigeerden. Wat te zeggen 
van Nonkel Frans die  steevast met jagershoed en 
brede glimlach op de zondagmiddag van Cecilia 
de gelagzaal van Den Anker betrad? Naar verluidt 
zou onze Rijzige Vriend bijzonder veel gelijkenissen 
hebben met de man zaliger, jammer genoeg hebben 
we niet de tijd gekregen om hem wat beter te leren 
kennen, maar dat éne beeld staat voor altijd in ons 
geheugen gegrift. En Oscar Kesteleyn dan, nooit 
weg te slaan uit de eerste gelederen van zowel Het 
Bestuur als de muzikanten? Om nog te zwijgen van 
de erevoorzitter Walrave, kortweg in de wandel-
gangen “meneer Louis” genoemd, die tijdens de 
viering van het 175-jarig bestaan midden het 
feestmenu in een volle zaal voor de micro interpel-
leerde met de intussen legendarische one-liner “onze 
harmonie is de beste en ik wil dat het zo blijft!”… 
Voilà zie, daar kon een mens tenminste mee naar de 
oorlog, meer moest dat niet zijn, toch? 

Doch niet alleen in Bestuurs- of ereledenkringen 
circuleren kranige figuren, ook onder de muzikanten 
tellen we enkele oud-strijders. Het onafscheidelijke 
klarinettenduo Theo Vandevelde en Jozef  Van 
Acker heeft heel lang tot op hoog niveau ons orkest 
blijven versterken. En Leon Mertens en Albert 
Dhooge hebben pas zeer recent hun instrument 
aan de wilgen gehangen.  Is de harmonie dan het 
perfecte middel voor de eeuwige jeugd, bedachten 
we ons terzijde? Het kan tellen als argument voor de 
werving van nieuwe en jonge bestuursleden…

Heren, we wensen u nog het allerbeste toe, het ga u 
goed! 

Filip Verhofsté
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 DE WIEK !!!! Eindelijk …
Na zowat 40 jaar getouwtrek op politiek en 
andere vlakken zijn we zover ! Ons Gemeen-
schapscentrum is een feit ! Vermits het geen zin 
heeft om het verder over het verleden te hebben, 
willen we hierbij ons gelukkig prijzen dat Zele 
eindelijk beschikt over een volwaardig en profes-
sioneel cultureel centrum.

Wie langs het Zandbergplein passeert, kan er niet 
naast kijken ! Architectonisch een pareltje, zowel 
de imposante gevels als de prachtige afwerking 
binnenin. Natuurlijk hebben we nog niet alles 
gezien, maar de concrete afwerkingsplannen zijn  
veelbelovend. Ons gemeentebestuur heeft er voor 
gekozen om absolute prioriteit te verlenen aan 
een perfecte akoestiek zowel voor woord als voor 
muziek. Harmonisten die er vorig jaar bij waren 
tijdens het VLAMO concours in Heist-op- den 
Berg, herinneren zich ongetwijfeld de mooie klank 
van het cultureel centrum. Deze infrastructuur is 
als referentie gekozen, niet de goedkoopste, maar 
wel de beste oplossing. 

Anderzijds wordt er geïnvesteerd in een professi-
onele omkadering, zowel qua verlichting, comfor-
tabele zetels ( we hebben andere ervaringen ), een 
digitaal platform voor reservatie, een ticketring-
systeem,  en zo veel meer …

Onze gemeentelijke bestuurders hebben ter 
voorbereiding  een adviesraad samengesteld met 
vertegenwoordigers uit een breed veld van socio-
culturele verenigingen , onder de leiding van de 
schepen van cultuur. Deze adviesraad bestaat uit 
een 10 tal enthousiaste vrijwilligers, die elk vanuit 
hun discipline de praktische voorbereiding mee 
helpen invullen. Het spreekt voor zich dat ook 
een afgevaardigde van onze harmonie niet mocht 
ontbreken in deze adviesraad, als raadgevende stem 
niet alleen voor onze vereniging en  - wat evident 
is – voor alle harmonieën en andere culturele 
verenigingen die onze gemeente rijk is. In concreto 

hebben we enerzijds een gebruikersreglement 
opgesteld, een lijvig document met berekening 
van de gebruiksvergoeding, reservatieprocedure, 
gebruiksregels, verantwoordelijkheid en verzeke-
ringen. De Wiek biedt niet alleen een theaterzaal, 
maar ook meerdere tentoonstellingsruimtes aan. 
Anderzijds hebben we een voorstel voor program-
matie uitgewerkt voor het openingsweek end.

Want noteer nu alvast in jullie agenda : het 
officiële startschot wordt gegeven tijdens het lange 
weekend van  8, 9, 10 en 11 november ! Alle details 
volgen uiteraard op latere datum, maar op zater-
dagavond 8 november zal onze harmonie samen 
met Brassband Zele een avondvullend programma 
verzorgen. De top 2 – HAFABRA van Zele en 
ommelanden, samen op 1 avond, dat willen ( en 
mogen ) jullie niet missen !!!!

Tot slot: een warme oproep aan alle culturele en 
andere Zeelse verenigingen! We hebben – eindelijk 
– de volwaardige infrastructuur die we verdienden! 
Maak er volop gebruik van .. De kwaliteit die we in 
Zele brengen ( zowel HAFABRA, toneel, woord, 
koren, ballet, foto, et cetera ) wordt, ver buiten 
de gemeentegrenzen, als referentie gebruikt… De 
Wiek kan alleen maar een meerwaarde zijn, zowel 
voor jullie leden als voor jullie publiek!

Hopelijk wordt ieder even enthousiast als onder-
getekende …

René De Smedt

Dank aan Etienne Van Doorsselaer, voorzitter 
Fodiaz,  voor de foto, die u kan zien op de midden-
bladzijden. Zijn reportage over de bouw van de 
Wiek zal worden getoond tijdens het openings-
weekend.
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Het gebeurde onlangs
29/11/2013 – 02/12/2013 CECILIAFEESTEN

Zie De  Phoenix p.17 en het middenblad

Open brief aan de heer Jef Rombout.

De genaamde Rombout Josephus Elvira, gepen-
sioneerd staatsbediende, geboren te Zele op 12 
augustus 1933 en gehuwd met Van Kerckhove 
Marie-Louise G. B. wordt dringend verzocht om 
minstens nog zeven jaren in goede gezondheid de 
Cecilia-uitstappen mee te maken daar wij acht 
novenenkaarsen van Sint-Jozef bij de uitverkoop 
van Van Ackerkes aan verminderde prijs hebben 
kunnen aanschaffen. Eén kaars werd vorige optocht 
reeds geofferd aan het kapelletje van Sint-Jozef. Laat 
ons alsjeblief niet met de rest zitten.

Het bestuur.

05/01/2014 – NIEUWJAARSCONCERT 
Feestzaal Het Gildenhuis was voor de gelegenheid 
voorzien van een groot podium, waardoor het niet 
zo simpel was een ruim plaatsje te bemachtigen om 
dit toffe Nieuwjaarsconcert bij te wonen.
Voorzitter Patrick Bauwens heette de talrijke  aanwe-
zigen -off the record- hartelijk welkom en wenste 
hen bij een glaasje schuimwijn een voorspoedig en 
muzikaal jaar toe. Het programmaboekje vermeldt: 
“We wensen u voor iedere dag : Een goede engel 
aan uw zijde. Een ster die veilige wegen wijst. Een 
hart dat blij kan zijn  om kleine dingen. Een goede 
gezondheid en een gelukkig 2014”. 
Dirigent Bart Picqueur had een feestelijk  en luchtig 
programma samengesteld met als ouverture de 
Ouverture uit L’ Italiana in Algeri (Gioacchino 
Rossini – arr. Boedijn) en verstrekte hierover de 
nodige duiding met hier en daar een Bartiaanse 
Picqueuriaanse kwinkslag. Hij vervolgde met De 
Polovtsiaanse dansen uit “prince Igor” (Alexander 
Borodin – arr. José Schyns). Voor de Russische 
componist was het naar het schijnt alle dagen van 
het jaar Cecilia. George Gerschwin mocht niet op 
dit concert ontbreken. Onze muzikanten kwamen 
goed uit de verf met hun virtuoze uitvoering van 
An American in Paris (arr. Franco Cesarini). Na 
de Fehrbelliner Reiter Marsch (Richard Henrion), 
schudde Bart Picqueur nog een muzikaal hoogstandje  
uit zijn toverklarinet. Na een daverend applaus werd 
het Gildenhuis het toneel van Zele Zoent het nieuwe 
jaar in. Het moet niet altijd zoemen zijn. Prosit !

Elie Van Herreweghe

16/02/2014 - VALENTIJNSCONCERT

Zie Jeugdharmonistje p. 20

28/03/2014– VOORSTELLING JAARBOEK  
HOK

Zie De Phoenix p. 11

12/04/2014 - SPAGHETTICONCERT

Zie Jeugdharmonistje p. 20

26/04/2014 – JAARCONCERT ZELE ZOEMT

Zie De Phoenix p. 19

11/05/ 2014 – MUZIKALE OMKADERING 
VAN OPEN WERVENDAG – GC DE WIEK

De Jeugdharmonie o.l.v. Stijn Heyde verzorgde de 
muzikale ontvangst in de foyer van “De Wiek”.

PIEPKLEINE HARMONISTJES

@ Nora De Roover, geboren op 10 maart 2014, 
dochtertje van Bert  en Laurien Goossens (klarinet). 

@ Marit Dejonghe, geboren op 11 maart 2014, 
dochtertje van Pieter Dejonghe (hoorn) en Annelies 
Jeannin.

@ Stien Bracke, geboren  april 2014, dochtertje van 
Dimitri (klarinet en hulpdirigent), en Anke Poppe. 
Lief zusje van Marah en Lenah, engeltje van opa 
Eddy Bracke.

LATEN WIJ HEN GEDENKEN

1 Mertens Marie-Louise, overleden te Zele op 1 
december 2013 op 88-jarige leeftijd, echtgenote van 
Roger De Wilde, erelid van onze vereniging en moeder 
van Ignace De Wilde (+) , muzikant van onze harmonie.

1 Gaston De Graef, overleden te Dendermonde 
op 9 januari 2014 op 84 –jarige leeftijd. Hij was 
oud-postmeester van Zele en trouw erelid van onze 
harmonie. Voor een uitgebreid portret kan u terecht 
bij www.mensenvanbijons.be , met veel zorg en illus-
traties geschreven door Mark De Block. Lectuur warm 
aanbevolen.

1 Bracke Eddy, overleden te Zele op 13 februari 2014 
op 65-jarige leeftijd. Vader van Dimitri Bracke (klarinet 
en hulpdirigent van onze vereniging). Hij speelde 
saxofoon bij de Heikantse Harmonie Kunst Adelt, de 
Dorpsmuzikanten en Blaaskapel Den Bookhamer.
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WEET U DAT :

¬ Annelies De Kimpe op 17 mei 2014 in samen-
werking met dameskoor Makeblyde haar master-
proef ten gehore bracht in Ludgeruskerk onder de 
titel “ Piae Cantiones - van  Petri tot Mäntyjärvi”. 
Annelies is een getalenteerde koorleidster en 
bovendien trouwe klarinettiste van ons orkest. Zij 
kàn het en zij gaat ervoor. In onze volgende Phoenix 
komen we hier zeker nog op terug. 
¬ Leon Mertens ( saxofoon) stopt als actieve 
muzikant van ons orkest. Jarenlang was hij een van 
onze trouwste en meest stipte muzikanten. Ook zijn 
dochters, Greet en Leen heeft hij  deel kunnen maken 
van zijn passie: actief musiceren. Wij danken Leon 
omwille van zijn onverdroten inzet en liefde voor 
onze harmonie. Ook in Lebbeke, zijn bakermat, is 
hij een graag geziene gast. Steeds welkom, Leon, bij 
alle activiteiten van onze harmonie en dank u wel 
voor uw jarenlange inzet.

¬ Kinderen tot dertig keer behulpzamer zijn na 
het maken van muziek dan na het luisteren naar een 
verhaaltje. Een studie van de School of Psychology of 
the University of West-London toont aan dat zingen 
en een muziekinstrument bespelen het gedrag van 
kinderen zeer kan bevorderen.
Kinderen die net muziek hadden gemaakt, bleken 
meer behulpzaam en vertoonden betere probleemop-
lossende vaardigheden  dan kinderen die enkel naar 
een verhaaltje hadden geluisterd. De studie deelde 
24 kinderen van vier jaar oud in twee verschillende 
groepen. De muziekgroep speelde percussie (sic!)  en 
zong liedjes. In de verhaalgroep bleven de kinderen 
rustig zitten terwijl ze naar een verhaal luisterden 
dat hen werd voorgelezen.
Daarna werden de kinderen getest op behulp-
zaamheid. Daar waren de resultaten meest opmer-
kelijk.  Kinderen uit de muziekgroep waren tot 
dertig keer meer behulpzaam dan de kinderen uit 
de verhaalgroep. Ook voor samenwerking  waren de 
resultaten verrassend. Kinderen uit de muziekgroep 
scoorden tot zes keer hoger. “De studie benadrukt 
het belang van muziek in het leven van een kind op 
vlak van sociale vaardigheden en behulpzaamheid. 
Muziek maken in de klas, vooral door te zingen, 
kan leerlingen met leerproblemen of emotionele 
moeilijkheden helpen zich minder uitgesloten  te 
voelen op school”, zegt hoofdredacteur van de 
studie, Rie Davies.
Kinderen zouden de neiging hebben  muziek te 
maken en daar ook van te genieten. Bovendien 
zorgt de combinatie van zang en spel ervoor dat het 
maken van muziek als een gezamenlijke actie wordt 
beleefd door de “wij”-groep. Dat gevoel zorgde 
ervoor dat de proefkonijntjes beter gingen samen-
werken en elkaar sneller hielpen. De studie bevestigt 

het idee dat muziek niet zomaar een nevenproduct is 
van het menselijk brein, maar ook werkelijk belang-
rijke functies vervult. Een van die functies kan zijn 
het onderhouden van sociale relaties tussen leden 
van verschillende groepen, dewelke uiteindelijk de 
samenwerking bevorderen. 
Het onderzoek werd gepubliceerd door The British 
Psychological Society en vermeld in Knack.be – 
19-02-2014 en Vlamo Klankbord maart-april 2014. 
In feite wisten we dit allemaal reeds, maar nu is het 
toch fijntjes bewezen, want het heeft in De Phoenix 
gestaan.

¬ Het tijdschrift van uw vereniging, een brochure 
over uw vereniging of een uitgebreid program-
maboekje (ten minste vijf bladzijden) van het 
jaarconcert of het boek uitgegeven bij de viering 
van een jubileum van uw vereniging moet worden 
gedeponeerd bij de Koninklijke Bibliotheek van 
België (KBB).
Het depot moet gebeuren binnen de vijftien dagen 
volgend op de uitgave of de verspreiding van de 
publicatie. Men kan ze ter plaatse neerleggen, KBB 
België, afdeling Wettelijk Depot, Keizerslaan 4, 
1000 Brussel. . Wie ter post verzendt , moet de brief 
niet frankeren. Hij moet er wel voor zorgen dat de 
publicatie “in volmaakte staat” aankomt.
Bij de neerlegging moet u een “verklaring” in 
tweevoud bijvoegen. Die formulieren vindt u op de 
website van de KBB  (of is het KBG ?).  Daarop 
moeten o.a. volgende gegevens worden vermeld: 
naam en adres van de uitgever, titel van het werk,  
prijs van de publicatie, aantal bladzijden, formaat. 
Voor de tijdschriften volstaat één jaarlijkse verklaring 
(bij de verzending van het laatste nummer van de 
jaargang).
De overtreder kan worden aangemaand door de KBB 
en vervolgens kan de KBB overgaan tot de aankoop 
van de publicatie op kosten van de uitgever. De 
overtreder stelt zich strafbaar op. Hij of zij riskeert 
een geldboete (Bron: Klankbord maart-april 2014).
Wanneer u dit leest zijn de verkiezingen wellicht 
voorbij, maar ik denk dat wie deze oubollige degou-
tante  knoeiboel (anno 1965) afschaft of norma-
liseert, wel hier en daar een stemmetje meer kan 
plukken. 

(EVH).

DE PHOENIX BLIKT VOORUIT
10/08/2014 – Kampconcert Jeugdharmonie
25/10/2014-  concert “Warme Kerst” Kouterkerk
08/11/2014 – concert Opening De Wiek
22/11/2014 – concert in Gent
5-8/12/2014 – ceciliaweekend
11/01/2015 – Nieuwjaarsconcert De Wiek
15/03/2015 – Provinciaal Toernooi cc Berlare
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Op vrijdag 28 maart had in de raadzaal van 
het gemeentehuis de voorstelling plaats van het 
jaarboek 2013. 
Als harmonisten ging onze aandacht voornamelijk 
naar  de bijdrage van Lucien Boone, een harmonist 
die “het” met drie (ooit) musicerende dochters 
wel kan weten. Hij nam de harmonie letterlijk en 
figuurlijk onder de loep, dit vanaf de beginjaren 
stillekes tot 1914. 

Het was aangenaam zoveel harmonieleden aanwezig 
te zien bij deze voorstelling, samen met een delegatie 
van het bestuur. Wij danken de talrijke aanwezige 
muzikanten die ook de presentatie van de roots van 
hun vereniging wensten op te luisteren.

Na het welkomstwoord van de voorzitster Mevr. 
Anne Marie D’hooge nam onze voorzitter, Patrick 
Bauwens, het woord. Hij sprak uiteraard zijn dank 
uit aan Lucien Boone die de geschiedenis van 
onze vereniging uitgebreid in dit jaarboek heeft 
beschreven en beklemtoonde dat Zele op cultureel 
gebied heel wat in zijn mars heeft. 

Daarna belichtte Prof. Dr. Marc Van Uytfanghe van 
naaldje tot draadje de verschillende bijdragen van de 
auteurs die het volumineuze boek hebben samen-
gesteld. Een fameus werkstuk, dat thuis hoort in  
de bibliotheek van elke Zelenaar. Hij noemde het 
deel over de harmonie een echt “Koninginnenstuk”. 
We kunnen dit enkel beamen, Een paar pittige 
anekdotes kunnen we u, beste lezer, niet onthouden.

Het eerste officieel genoteerde Zeelse gefiffel zou 
reeds dateren van 1614 in de schoot (of was het “het 
schot”?) van de Sint-Sebastiaansgilde. We zullen onze 
eigenlijke stichtingsdatum dan ook eens moeten 
bijstellen. Stof voor enkele uurtjes Cecilia...

 Nog zo iets: We zijn nauwer verwant met Theater  
Rhetorika dan men zou bevroeden. In 1861 neemt 
de algemene vergadering van  9 december (Cecili-
atijd!) een spraakmakende beslissing door twee 
afdelingen te vormen, waaronder een die bestemd is 
voor alle liefhebbers van toneeluitoefening. 

De eerste dirigent was Emmanuel Jozef Nelis, 
roetkeersfabrikant, winkelier en organist. Op 11 
augustus 1856, bij de inhuldiging van een nieuwe 
feestzaal voor de harmonie zet men hem in de 

bloemetjes voor 26 jaar dienst. Dit zou betekenen dat 
de man al in 1830 leiding had over de muzikanten. 
Men deed hem een Stokske van Commande  cadeau 
ter waarde van 29 fr.

Reislust heeft er bij de harmonie altijd in gezeten. 
Voor optredens en uitstappen naar Gent, Antwerpen, 
Blankenberge,  Oostende, Namen en Dinant draait 
men zijn hand niet om.

Een bijzondere gebeurtenis is de huldiging van 
erelid Guillelmus De Block uit Huivelde op 14 
februari 1868. De man is dan 102 jaar oud en krijgt 
van Leopold II een gouden uurwerk ten geschenke. 
De harmonie, samen met andere verenigingen 
begeleiden Guillelmus en zijn familie in stoet van 
zijn verblijfplaats in de Plaisantstraat naar het 
gemeentehuis en terug.

In 1907, bij de viering van haar 75-jarig bestaan, 
bekomt onze vereniging het predicaat “Koninklijk”. 
Dit gaat gepaard met grootse festiviteiten en, op 21 juli, 
met een luisterrijk festival op drie kiosken: een op de 
Dorpplaats, een op de Zandberg en een op de Kouter.

Dit en tal van andere wetenswaardigheden, fraai 
gedocumenteerd, treft u aan in deze merkwaardige 
bijdrage. De geschiedschrijving over de periodes 
1919 tot vandaag zijn in voorbereiding. 

Tussen de voorstellingen van de diverse bijdragen 
door, speelde het orkest volgende muziekstukken: 
Zele Ste- Cecilia voorwaarts - Albert De Coninck 
Toccata Festiva – Jan Van der Roost 
Rose des Sables – Hardy Mertens 

The Magic of Disney – arr. W. Barker, met gelegen-
heidskwartet Katrijn Boone (hoorn), Katrijn Poppe 
(klarinet), Stijn Heyde (hobo) & Erika Baert (fagot) 

Jubelmars - Armand Segers (De mars die Lucien 
Boone had opgedist uit de archieven, opgesmukt 
door dirigent Bart Picqueur) .

Een zeer geslaagde avond met onze bijzondere dank 
aan Lucien Boone voor dit prachtig werk. Een boek 
dat in iedere bibliotheek van onze leden en ereleden 
niet mag ontbreken. Wij kijken alvast uit naar de 
volgende uitgave. 

Eric Arens en Elie Van Herreweghe

P.S. foto’s van deze plechtigheid op de binnenblad-
zijden. 

Voorstelling jaarboek Oud en Heemkundige kring Zele  
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CECILIAFEESTEN 2013



NIEUWJAARSCONCERT 5 JANUARI

GELAUWERDEN CECILIA 2013

vlnr: Burgemeester Patrick Poppe, Wim Van den Berghe, Marc Van Uytfanghe, Gerard Picqueur,
dirigent Bart Picqueur, Chris Van Lysebetten, Jozef Rombaut,, Isabelle D’ Heer, voorzitter Patrick Bauwens, 

Patrick Lemmerling.



OPENWERVENDAG 11 MEI IN “ DE WIEK ”

VOORSTELLING JAARBOEK
H.O.K. 28 MAART 



4de ZELE ZOEMT 26 APRIL
foto’s Sven Van den Berghe
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Er wordt nogal wat afgelachen in onze harmonie. 
Vooral op de hoogdagen van onze maatschappij 
en zeker op de hoogdag nummer één, de Cecilia.

Al in het vertreklokaal zijn de kwinkslagen niet uit 
de lucht en deze worden voortgezet in de optocht, 
bij het cafébezoek en aan tafel. Op straat zie je 
de hoofden wat naar rechts of naar links neigen, 
wat overhellen naar de voorgaande rij of draaien 
naar de vrienden -  harmonisten achterop om de 
omstaanders te laten meegenieten van de gevatte 
joke.

Er zijn enkele uitzonderingen die maar moeten 
verschijnen en er wordt al gelachen zonder dat ze 
iets gezegd hebben, anderen hebben wel altijd een 
geestigheid klaar, sommigen zwijgen maar komen 
dan toch eens gevat uit de hoek. Een enkele 
moet eerst goed nadenken, het gepaste moment 
afwachten, dan diep ademhalen en dan de flauwe 
lol mededelen. Toch zal men hem nog bedanken 
met een beleefde glimlach.

Naarmate de drank vordert, kan de lolligheid 
aan verstaanbaarheid verliezen. Maar vermits de 
toehoorder dan ook al wat gezet is, heeft de inhoud 
minder belang. In de kroeg heeft het al zeker geen 
belang meer. Met de pint in de hand, wordt het 
oor dichterbij gebracht. De boodschapper tracht 
het musicerende groepje te overstemmen, doch 
dat lukt niet. Een keer wordt er gevraagd de 
kwinkslag te herhalen en nadien wordt er enkel 
nog instemmend geknikt.

En dan zijn er de kristallisatiemomenten. De man 
op het podium tijdens het eetmaal, de man op de 
stoel tijdens het cafébezoek. Zij richten zich tot de 
grote groep en worden door iedereen verstaan. Zij 
hebben de niet altijd gemakkelijke taak de hele 
boel aan het lachen te brengen. En ze kunnen 
daarvoor een sterk wapen gebruiken, de humor.

Ik ga heel direct zijn: zonder lachen en humor 
gaat een maatschappij dood. Mag ik even naar 
een onbesproken bron gaan, het evangelie. En 
sta me toe de Latijnse tekst te gebruiken. Bij 
Lucas, hoofdstuk 8, vers 6, lezen we: Natum aruit 
quia non habebat “humorem”. Het opgeschoten 
graan ging dood omdat het geen humor had, 
humor is namelijk nattigheid. Een evangelische 
waarschuwing aan de droogstoppel, aan de man 
die zichzelf alleen maar ernstig neemt.

Humor zet namelijk dingen en mensen op het 
hellend vlak, ontdoet hen van hun vanzelfspre-
kendheid, ontneemt hen hun serieux, zet hen op 
hun juiste plaats. Kortom, humor relativeert.

Mogen we dan de dingen en de mensen uitlachen? 
Helemaal niet. De uitlacher is een lelijk iemand. 
Waarom? De uitlacher voelt zich beter dan de 
dingen waarmee hij lacht, hij stelt zich erboven. 
Hij vindt dat hij het volste recht heeft om iets of 
iemand uit te lachen omdat hetgene waarmee hij 
lacht in zijn ogen eigenschappen heeft die niet 
deugen, die ondermaats zijn, die het opnoemen 
niet waard zijn. Er is een ernstig standenverschil 
bij de uitlacher en het slachtoffer. En bijgevolg 
kwetst de uitlacher zijn subject. De echte humorist 
heeft niets van dit alles: hij lacht niet uit een 
meerwaarde, hij sympathiseert met wie of wat hij 
lacht, hij weet dat hij terecht het onderwerp van 
de lichte spot kon zijn. Kortom, de echte humorist 
voelt zich troeten onder de troetens. En af en 
toe voelt hij zich geroepen om dat troeten zijn te 
onderstrepen. 

Laten we dus maar verder lol tappen, wachten tot 
de volgende Cecilia is absoluut niet nodig.

 

 Guido Geerinck, troeten onder de troetens.

Zij gingen dood omdat ze geen humor hadden
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ZELE ZOEMT  -  VIERDE EDITIE 
Wij hebben weerom eens gezoemd, de wereld 
mag het weten. Het recept is stilaan alom gekend 
en spreekt meer en meer mensen aan. Toch 
krijgt elke jaargang een eigen toets mee, zoals 
ook dit jaar. De Kouterkerk was met man en 
macht omgetoverd tot een  heuse concertruimte 
waar meer dan 700 toehoorders een plaatsje 
vonden. Alle ramen waren geblindeerd en de 
witte kerkwand deed dienst als filmdoek, waarop 
Stephan Verlaeckt en Steven van Hecke kundig 
beelden projecteerden die de gespeelde muziek-
stukken  passend in de verf zetten.

Nadat een tweehonderdtal VIP- genodigden 
hun plaatsen hadden ingenomen, betraden de 
muzikanten het podium voor een weergaloos 
concert. Toccata Festiva (Jan Van der Roost) 
fungeerde als openingsnummer, een feest voor 
het oor. Presentatrice Niki De Sitter, een rasechte 
Zelenaar en cabaretière, gidste het publiek doorheen 
het programma en kondigde Sinfonia n° 1 aan – La 
Balada de la Triada, gecomponeerd door J.I. Blesa 
Lull onder de leiding van Bart Picqueur. De talent-
volle componist (° 1984) was uit het verre Valencia 
naar Zele gereisd om dit bekroonde werk te beluis-
teren. We beleefden epische taferelen met gevechten 
van draken en eenhoorns, een strijd tussen goed en 
kwaad.

Dirigent Bart Picqueur heeft het hart op de juiste 
plaats. Toen één van de orkestleden getroffen werd 
door leukemie en een stamceltherapie diende te 
ondergaan, componeerde Bart een muziekwerk met 
de veelzeggende titel Hope, waarvan de opbrengst 
integraal gaat naar de afdeling die kankerpatiënten 
doorheen een moeilijke fase van hun leven loodst. 
De verantwoordelijke van deze dienst mocht onder 
luid applaus van een ontroerd publiek een cheque 
ter waarde van 2.000 euro in ontvangst nemen. 

Onze Spaanse gast betrad vervolgens het verhoogje 
om een compositie van zijn hand met veel schwung 
te dirigeren: La Espada de Fuego. Een symfonische 

mars met een vlammend zwaard op de achtergrond, 
die het uiterste vergde van de virtuositeit van onze 
muzikanten. Zij bleven op en top geconcentreerd en 
toonden dat zij  in goede vorm verkeren.

Na de pauze zette het orkest in met Charles V, 
een prachtig werk van de hand van Bart Picqueur 
waarin de Glory, Glamour & Grief van Keizer Karel 
uitgebreid aan bod komt. Soliste van de avond, Inge 
Smedts, verscheen ten tonele in een knalrood kleed 
en speelde met veel bravoure zowel fluit als Vlaamse 
doedelzak. Inge is vast verbonden als soliste fluit aan 
de Koninklijke Muziekkapel van de Belgische gidsen 
en speelt regelmatig in binnen- en buitenland bij 
meerdere ensembles en gezelschappen. Een klasbak, 
zoveel is duidelijk. En een lust voor het oog. Jong 
Makeblijde zorgde voor de vocale inbreng, doch 
werd bovendien ingeschakeld om een vreemd Zeels 
gezoem in het auditorium te laten klinken. Je moet 
er maar op komen.

Jong Makeblijde leende hierna de stemmen voor 
een medley van de klassiekers uit The Magic of 
Disney (arr. Warren Baker). Met kabouters, feeën 
en filmfragmenten op het achterplan konden we 
ons helemaal inleven in de sprookjeswereld. We 
waanden ons in Disneyland. Er zit bijzonder veel pit 
en talent in dit jeugdkoor, dat met Sofie D’Haese 
een dirigente heeft uit de rangen van ons orkest.

Waarmee konden we beter afsluiten dan met een 
mars? En wat voor een: It’s a long way to Tipperary 
(arr. Randy Beck) met de klaroenen en tamboers 
van de Kliek. De begeleidende beelden gingen 
er aanvankelijk vrij oorlogszuchtig aan toe met 
marcherende Tommy’s en daverende kanonsalvo’s 
tot er een meer vreedzame stoet in het vizier kwam, 
deze van Cecilia, vooruit en achteruit, traag en rap. 
We lachten ons een kriek. Er is al genoeg miserie in 
de wereld. Dat we met de harmoniekameraden een 
waardig en vochtig slot aan deze memorabele avond 
breidden zal niemand verbazen. Tot volgend jaar in 
“ De Wiek”. 

Elie Van Herreweghe
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  VALENTIJNSCONCERT
14 februari, Valentijn…
De dag van de liefde. Een dag om te vieren, vonden wij.
Op 16 februari 2014 trakteerden het instaporkest en de jeugdharmonie jullie op een gezellig en 
liefdevol Valentijnsconcert. Om 14u30 begon onze zaal te Durmen vol te stromen en nam het 
publiek plaats in de mooi versierde zaal. 
 Om 15u ging het instaporkest van start. Het instaporkest bracht een leuk en lucht programma. 
Zij speelden ‘Suite des chevaliers’. Dit stuk bestond uit drie delen nl.: ‘Le château, ‘Les cheva-
liers’ en ‘Tournoi’ en dit onder leiding van Nele Goossens
Daarna was de jeugdharmonie aan de beurt. Zij speelden: Yellow Mountains, I know him so well, 
Inferno, Nothing else matters en Ross Roy.
Na het warm concert konden jullie genieten van lekkere dessertjes. Hierbij willen we alle 
mensen die hieraan hebben meegewerkt nogmaals bedanken. 
Maar… Wat is een concert zonder prachtig versierde zaal? De leden van de jeugdharmonie en 
het instaporkest hebben gezweet en gezwoegd om deze zaal prachtig te versieren! Alle harde 
werk loont. Onze locatie zag er prachtig uit en uit de zaal kwamen veel ‘wauw- reacties’.
 Bedankt jeugdharmonie en instaporkest voor jullie harde werk en vele inzet! 

Kortom: een romantische zaal, fijne publiek, een leuk concertje en achteraf heerlijke zelfge-
maakte zoetigheden… DE perfecte manier om Valentijn te vieren.

SPAGHETTI-CONCERT

Op zaterdag 12 april hebben het instaporkest en de jeugdharmonie het beste van zichzelf 
gegeven op hun jaarlijkse spaghetti-concert. 
Een 100tal luisteraars hebben mogen genieten van een fijn concert gevolgd door een heerlijk 
bord spaghetti gemaakt door onze eigen chef koks, Anne-Mieke en Bart.
Het instaporkest onder leiding van Bart Picqueur nam jullie mee naar de wondere wereld 
van de filmmuziek en speelden achtereenvolgens Pirates of the Caribbean en James Bond. 
Vervolgens bracht de jeugdharmonie onder leiding van Stijn Heyde een gevarieerd programma. 
Zij namen jullie mee op verschillende avonturen met ‘Treasure Island’ en ‘The adventures of 
Baron Munchausen’. Daarna volgen Palladio en Ross Roy om af te sluiten met  de ritmische 
klanken van Maslentisa.
Het was een geslaagde avond vol muziek en lekkers! 

Nele Poppe
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MIJN NIEUWE OMGEVING 
U zou mij niet nageven dat ik sinds enkele 
maanden in een nieuwe omgeving vertoef. Niet 
zomaar een omgeving, wel een “cloud” zodat ik 
met mijn laptop van overal ter wereld toegang 
heb tot mijn data. Het enige wat ik nodig heb 
is een internetaansluiting. Als bezadigde zestiger 
ben ik niet steeds in de wolken met deze nieuwe 
ontwikkeling in mijn E-bestaan. De waarheid 
is dat ik dagelijks een onverbiddelijke Groote 
Oorlog lever om bij te blijven met de onophou-
delijke stroom nieuwe snufjes die voor de huidige 
generatie E-vident zijn.
Om te beginnen heb ik mijn uiterste best gedaan om de 
boot zolang mogelijk af te houden, maar finaal ben ik 
gezwicht voor het digitale geweld dat op mij afkwam. 
Voor wie ooit nog leerde schrijven met een griffel op een 
bord van leisteen, nadien met de tong tussen de tanden 
pen, inktpot en wit blad tormenteerde, oneindige 
bladzijden straf schreef omdat hij een balpen hanteerde 
of een ezelsoor maakte, beduimelde stencils draaide 
voor zijn studentenclub in een Leuvense kelder, een 
standbeeld wou oprichten voor de uitvinder van Tippex, 
en schuchter de eerste tekstverwerkingsmachines met 
een minigeheugen op een display zag verschijnen, is een 
grote stap voor de mens slechts een kleine stap voor de 
mensheid. Want het is nog niet gedaan, waar gaat dit 
trouwens eindigen? Read my lips…
Het eerste telefoonnummer van bij mij thuis in 
Oudegem was 2904. Eerst moest je draaien aan een 
hendeltje en dan een rinkelend nummertje indraaien 
om verbonden te geraken. Het bakelieten toestel hing 
in onze beste plaats – want zo een plaats bestond toen 
nog - ver verwijderd van alle drukte. Soms kwamen 
er mensen bellen uit de buurt, die nog niet over een 
telefoon beschikten. Dit waren dan zakelijke en noodza-
kelijke mededelingen, bijvoorbeeld bij een problema-
tische kalving , want een geheim onderwerp voor mijn 
mama geheim houden was schier onmogelijk. Privacy 
bestond toen nog niet en wat goede raad was gaarne 
meegenomen. Het nummer veranderde in 21904, later 
05221904, en 052211904, en het lichtere -kwalitatief 
mindere- toestel kwam op een tafeltje terecht. Met 
grote verwondering zagen we dat er kort nadien zelfs 
geen draden meer nodig waren om te telefoneren, alleen 
maar straling. Op amper enkele jaren tijd had bijna 
iedereen zich uiteraard zo een apparaat aangeschaft. 
Tijdens een voordracht van de beroepsvereniging 
vermeldde wijlen minister Hugo Schilz dat hij een toestel 

had gekocht waarmee hij teksten kon versturen naar de 
andere kant van de wereld, dewelke enkele ogenblikken 
later ter plaatse toekwamen. Wat ongelovig keken we 
mekaar aan, Hugo had al een glas uit, doch het duurde 
niet lang of op elk kantoor, dat de vooruitgang ietwat 
volgde, stond een zware telefaxmachine te blinken. 
Kort daarna deed het internet zijn blijde intrede. En o 
wee o wee o wee, toen was het hek helemaal van de 
dam. Want met zo een telefoontoestel kan je veel meer 
dan telefoneren. Ook berichtjes en foto’s doorsturen, 
informatie raadplegen, de weg zoeken, muziek beluis-
teren, enzovoort …
Laatst zat ik op de metro in Londen. Van zes personen 
op een rij was ik de enige die niet aan het prutsen was 
aan zijn Phone. Eerst had ik het niet door, maar mijn 
kompaan die recht over mij zat, maakte er mij attent op. 
Ik voelde mij op slag een Neanderthaler, een Vlaamse 
primitief. De onvoorstelbare handigheid waarmee mijn 
medereizigers de minuscule toetsjes beroerden, dwong 
enerzijds mijn respect af, maar anderzijds ook mijn 
compassie. Eens praten met mekaar is er niet meer 
bij. Kop omlaag, gefocust op ver weg, afwezigheid 
troef. Begin alsjeblief geen conversatie. De ondertoon 
is eerder wantrouwen, angst, isolement, je eigen ding. 
In een grootstad met honderd nationaliteiten moet je 
steeds op je qui-vive zijn. Dat was mijn aanvoelen. Je 
kan er eens om lachen, maar dit zit niet goed. 
Ook de harmonie ontsnapt niet aan zulke maalstroom. 
Hoe zou ze kunnen? Aber, elk nadeel heb zijn 
voordeel. En meer dan één. Want kijk, er zijn enorm 
veel mogelijkheden. Waar ere - eresecretaris Oscar 
Kesteleyn meerdere keren per jaar zowat 400 kaartjes 
eigenhandig schreef en met de fiets uitdroeg als een 
Frank De Boosere avant la lettre, kunnen we nu met 
een eenvoudige klik op de muisknop desnoods Barack 
Obama uitnodigen naar onze volgende Cecilia. Die man 
heeft humor, maar wij hebben Guido. Vladimir Poetin 
doet aan die onnozelheden waarschijnlijk niet mee. We 
kunnen de muzikanten à jour houden. We kunnen de 
bestuursleden laten weten wanneer ze verwacht worden 
aan de Durmen-bar. We kunnen de sponsors believen. 
We kunnen de ereleden ook digitaal tevreden stellen. 
Want wie bijvoorbeeld alle foto’s van deze en de vorige 
Phoenixen ook in kleur wil aanschouwen, moet maar 
ons wee-wee-wee adres intikken, en klaar is Kees. 
Het enige wat nog rest is: schrijven, in onze nieuwe 
omgeving tot iemand schrijft in onze plaats.

E-lie Van Herreweghe
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Het zou natuurlijk zo maar kunnen: we kopen 
een partituur, we oefenen dat zo goed mogelijk in 
en als we er min of meer mee klaar zijn spelen we 
het werk op een concert. De markt is volledig naar 
deze werkwijze ingericht trouwens. De jaarlijkse 
catalogi van diverse grote en kleine uitgeverijen 
spelen hier handig op in. De meesten hebben ook 
de sociale media ontdekt of zijn minstens in een 
al dan niet overzichtelijke site online.

Bij vele van onze collegae is dit ook de standaard 
werkwijze, en daar is verder eigenlijk niks mis 
mee… alleen, ik vind het niks voor ons.

Mits voldoende werklust en een beetje geluk 
verlengen we volgend jaar ons verblijf in de hoogste 
afdeling van de Oost-Vlaamse amateurmuziekbe-
oefening. En als dirigent vind ik dat we dan meer 
moeten doen dan gewoon (nu ja gewoon) redelijk 
complexe muziek behoorlijk tot zeer goed spelen. 
Een harmonie als de onze, nogmaals “vind ik” heeft 
een ruimere voortrekkersrol dan dat.

We hebben een rol te vervullen in de ontwikkeling 
van het repertoire, in de opleiding van dirigenten, 
in de opleiding van onze eigen solisten én niet in 
het minst in de opleiding van onze eigen jeugdmu-
zikanten.

Wanneer we enkel muziek spelen die al bestaat 
namelijk, evolueert de muziek an sich niet. Jonge 
componisten, ik reken er mezelf nog net bij, hebben 
zo nu en dan eens een orkest nodig om hun weinig 
verkochte, dikwijls ook niet gepubliceerde parti-
turen ten gehore te laten brengen. Inmiddels hebben 
we met Zele zoemt een mooie internationale traditie 
opgebouwd en wordt de naam van onze vereniging 
regelmatig genoemd op bijeenkomsten van de 
families Meechan, Barberan, Blesa, Alvarez, Bimbi 
en anderen. Doch ook onze eigen componisten 
stonden reeds meermaals op ons repertoire. Het is 
uitkijken naar opvolgers voor de werken van Tom 
Raes en Timothy Claeyé!

Bij de laatste Zele zoemt hebben we ook kennis 
gemaakt met onvermoed extra-muzikaal talent 
binnen onze rangen… Stephan Verlaeckt als 
Tarentino,… wat een plezier om daarmee samen te 
mogen werken.

Ook van het opleiden van dirigenten heb ik samen 
met onze hulpdirigent (een beetje oneerbiedige titel 
voor zo een kei in zijn vak maar goed) Dimitri Bracke 
een zaak gemaakt. Een boeiend veelomvattend vak 
in de muziekschool: muziektheorie, slagtechniek, 
gehoortraining, partituuranalyse, stages met bijho-
rende videoanalyse etc. Dit jaar voor het 4e jaar op rij 
fungeren we als gastorkest voor de eindexamens aan 
de academie van Gentbrugge. Begin juli worden we 
door Vlamo uitgenodigd om bij een workshop van 
de vermaarde Nederlandse dirigent Jan Cober als 
proeforkest op te treden. De harmonie wordt alleen 
maar flexibeler van dit soort opdrachten en het is 
bijzonder boeiend om te zien en te horen hoe zelfs 
de klank van het orkest totaal verandert wanneer 
iemand anders met de scepter zwaait. Ik kijk er naar 
uit om te horen wat Maestro Cober hiervan maakt 
op 5 juli in Gent!

In de toekomst maak ik er ook nog meer werk van 
onze eigen professionele (of pre professionele) musici 
als solist aan ons publiek voor te stellen. Onze eigen 
jeugdharmonie geeft hierin het goede voorbeeld 
door steevast haar muzikanten die afstuderen aan 
de muziekschool te begeleiden bij hun eindexamen. 
Zo zijn we beland bij onze jeugdopleiding. Tot nu 
had ik het genoegen om samen met Anne-Mieke 
voor die jonge leeuwen te mogen koken op kamp 
en bij spaghetticoncerten. Doch de laatste maanden 
heb ik een heel ander soort honger ontdekt bij onze 
jongste musici. Ik heb er geen woorden voor met 
hoeveel plezier ik de interim-job van dirigent insta-
porkest uitoefen (geen zorgen Nele, ik hou alleen je 
stoel warm!) Wat een energie! Wat een hoop voor de 
toekomst!  

Bart

Mission statement
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Het Zele Zoemt concert van 26 april heeft weer 
eens aangetoond dat onze Harmonie over een 
zeer getalenteerd muzikantenkorps beschikt, 
een gelegenheid om één van hen eens extra in de 
aandacht te brengen in deze Phoenix. Geert De 
Coster speelt reeds verschillende jaren hoorn in 
ons orkest en dat hij er vandaag nog bij is getuigt 
van zij liefde voor muziek en doorzettingsver-
mogen, want na een ongeluk 5 jaar geleden was 
dat niet zo evident.
Geert is in de periode van dirigent Dirk De Caluwe 
naar de Harmonie van Zele gekomen. Hij volgde 
toen les in de Academie van Lokeren waar Dirk 
directeur was. Reeds op jonge leeftijd, in het 3e 
studiejaar, ging hij onder impuls van zijn  vader 
naar de muziekschool in Denderleeuw, waar hij nu 
nog steeds woont. In de fanfare van Denderleeuw 
speelde Geert eerst trompet. Toen hij later naar de 
Harmonie van Teralfene overstapte schakelde hij 
onder impuls van de dirigent over naar hoorn, de 
blaastechniek op hoorn vraagt volgens Geert minder 
fysieke kracht en dat ligt hem beter. Gedurende de 
daaropvolgende jaren verfijnde hij zijn kunde door 
lessen hoorn bij Katrien Vintioen, hoornist bij het 
Nationaal Orkest, bij Evi Baetens, ooit talentvolle 
muzikante in onze Harmonie en bij Bart Indevuyst 
aan de academie in Lede. 

Vijf jaar terug, kort na de reis met de Harmonie 
naar het Certamen in Valencia, gebeurde het 
ongeluk. Bij opruimingswerken in de tuin verloor 
Geert tijdens het hakselen gedeeltelijk twee vingers 
van zijn linkerhand. Naast de fysieke pijn betekende 
dit voor Geert ook een abrupt einde aan zijn belang-
rijkste hobby: musiceren op zijn hoorn. De twee 
opvolgende maanden waren moeilijk, thuis met 
pijn en niets kunnen doen. Toch groeide snel de wil 
om opnieuw op de hoorn te spelen. Via de dirigent 
van de Harmonie van Teralfene ,zelf hoornist, kon 
Geert een rechtshandige hoorn in bruikleen krijgen. 
Verstand op nul zetten en herbeginnen. Doorzetten 
was de enige optie om terug aan de pupiter te 
geraken. Ondertussen onderging Geert verschil-
lende ingrepen en is er aan beide vingers een prothese 
aangezet waarvan één met kunstgewricht. Nu 5 jaar 
later speelt Geert terug op zijn linkshandige hoorn. 
Een lange periode met ups en downs heeft hij op 
karakter overwonnen. 

Zijn tweede belangrijkste hobby, wandelen, heeft 
Geert geholpen om er mentaal bovenop te komen. 
Hij is actief lid bij “Schampavie” en “De Ronsers” 
twee vermaarde trekking-clubs in Vlaanderen. 
Tijdens zijn revalidatie was het een ideale manier  
om tot rust en aanvaarding te komen. In de eerste 
periode na  het ongeluk waren de getraumatiseerde 
vingers zeer gevoelig aan koude en ook stappen en 
bewegen gaven pijnstoten in de vingers. Tijdens de 
trektochten ondervond hij dat deze pijn in de tijd 
afnam. Dit gaf hem hoop en zicht op  een gunstig 
herstel. 

Vandaag is Geert er terug helemaal door en alle 
weken trouw op de repetitie. Zijn oorspronke-
lijke hoorn bespeelt hij terug zonder probleem, 
maar moest hij ooit een betaalbare goede rechts-
handige hoorn in occasie kunnen kopen zou hij 
dit toch willen doen, ge weet maar nooit dat er 
met die prothese iets mis gaat. Met de wandelclubs 
heeft Geert ook nog grootse plannen: trektocht in 
Albanië, de GR20 in Corsica. 

Wie het interesseert kan altijd eens op de site gaan 
kijken: www.ronsers.be en www.schampavie.be.

De Phoenix wenst Geert nog veel aangename jaren 
in de Harmonie en de wandelclubs toe.

Piet Engelbeen 

GEERT DE cOSTER IN DE PRAATSTOEL 
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Koken in harmonie : groentensoep
Af en toe beweegt er wat in het sterk presterende 
comité van de Phoenix, en zo werd tijdens de 
laatste redactievergadering beslist om een nieuwe 
rubriek in het leven te roepen die tegemoet 
zou komen aan de steeds luidere roep in onze 
maatschappij om gezonder te eten en bewuster 
te leven. Neen, Beste Lezer, dit is geen propa-
ganda voor een welbepaalde politieke partij waar 
eenzelfde retoriek heerst. Evenmin gaan we ons 
bezondigen aan de Dagelijkse Kost van Jeroen 
Meus of, o ramp, de strapatsen van SOS Piet. 
Neen, we maken het onszelf moeilijk en we gaan 
in deze nieuwe rubriek op zoek naar connecties 
tussen muzikale en culinaire hoogtepunten. 
Gezien mijn niet geringe interesse voor alles wat 
met voeding te maken heeft werd ondergetekende 
door De Redactieraad met bovenbeschreven 
opdracht belast. Het leven kan soms hard zijn…

Bon, gelukkig is er zoiets als internet dus dra zat ik 
wat moedeloos te surfen op zoek naar iets interes-
sants en kijk, de combinatie groente en muziek 
leverde een hit met « De Vriendelijke Groenten », 
doch dit bleek een of andere ietwat kleffe meiden-
groep te betreffen die me niet meteen vrolijk genoeg 
stemde om er een artikel over te wijden.

Even later kwamen we ene « Junji Koyama » tegen 
die met brede glimlach een flink uit de kluiten 
gewassen peenwortel tot een ocarina omtoverde, en 
tot overmaat van ramp begon de man ook meteen 
nog op deze peen « Frère Jacques » te spelen. Net 
toen ik dacht dat het niet erger meer kon worden 
haalde de nazaat van Yamazoto ook nog een Japanse 
radijs boven (mens, die Japanners hebben grote 
radijzen zeg !), en ook dit werd alras tot een ocarina 
omgevormd, weliswaar in basversie. Toen hij ook 
nog eens kwam aanzetten met een broccoli had ik 
het wel gehad, maar toch intrigeerde het idee me 
verder wel.

Na wat verder zoeken kwam even later de «Veggie-
bende » in een reclamespot voor de Zwitserse super-
marktketen Migros het scherm vertroebelen onder 
leiding van een lookalike van ons aller professor Bo 
Coolsaet, doch ook hier kon het muzikale aspect 
ons niet meteen bekoren. 

En net toen ik bijna dacht aan opgave annex een 
nieuw onderwerp kwam «The vegetable orchestra» 
mijn onmogelijke situatie verlichten en mijn geest 
verblijden: in een eerste beeld is er een grondige 
keuring op een premium groentenmarkt van prei-
aubergine-wortelen-paprika en wat weet ik nog 
meer, waarna het hele gezelschap zich terugtrekt 
in een soort van keuken - werkatelier waar aan de 
groenten wordt gepeuterd dat het een lieve lust is! 
Op dat ogenblik is het nog steeds niet duidelijk waar 
het geheel naartoe gaat, al is er gezien de achter-
grondmuziek toch een zeker vermoeden. Tot uitein-
delijk alle groenten zijn omgevormd tot instrument 
– van de resten van de groente is inmiddels een 
smakelijke soep bereid - en de jongens en meisjes 
aan hun repertoire beginnen, en dan begint een 
ronduit indrukwekkend rondje ritmische muziek. 
Ik had nooit kunnen bevroeden dat de paprika die 
ik doorgaans koop in Colruyt, Delhaize of Lidl tot 
zoiets in staat is (we tellen nog steeds geen sponso-
rende supermarktketens dus voorkeur is ons hier 
vreemd).

Koken in harmonie? Dat is een groentensoep verdorie!

www.youtube/thevegetableorchestra

Filip Verhofsté
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Uit de oude doos


