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BESTE LEZER
Beste Lezer,

Welkom bij de herfsteditie van De Phoenix. Het 
nummer van het vallend blad, van het korte 
licht en het lange donker. Met verslaggeving 
over alweer tal van boeiende activiteiten van uw 
onafscheidelijke vereniging. Een zalige zomer, dat 
wel, met een oververdiende vakantie en een rustig 
muzikaal begin. Traditiegetrouw zochten onze 
jeugdmuzikanten mekaar op voor hun jaarlijks 
muziekkamp in de Kempen, bijgestaan door 
een nimmer aflatende leiding en enkele enthou-
siaste ouders, die  de praktische aangelegenheden 
van zulke expeditie in goede banen leiden. Dit 
alles afgerond met een aandoenlijk origineel 
kampconcert.

Bij de eerste repetities in het nieuwe werkjaar 
kwamen de muzikanten met de zon in het hart 
toegestroomd naar de allengs vertrouwde zaal 
van Zele Durmen om een nieuw repertorium in 
te oefenen. Met als eerste uitdaging een benefiet-
concert in de Kouterkerk op verzoek van “Warme 
Kerst” , een deugddoende organisatie die van 
Kerstavond een waarachtig feest maakt voor al 
wie eenzaam is of het wat moeilijk heeft. En waar 
kan een “Warme Kerst” warmer zijn dan gezeten 
aan een liefdevol gevulde dis in ons repetitielokaal 
te Zele Durmen?

Dit concert vormde de aanloop voor het openings-
concert van het nagelnieuwe Zeelse Gemeen-
schapscentrum: “De Wiek”, de langverwachte 
tempel voor cultuurminnend Zele. 

In de annalen zal geboekstaafd blijven dat onze 
harmonie aan de wieg stond van dit project, om 
niet te zeggen dat, eens gekomen aan de Zandberg, 
de harmonie-GPS plotseling flikkerde en met 
zwoele stem meldde “u heeft uw bestemming 
bereikt” . Van de legendarische banken van de 
Kouterkerk naar de malse fauteuils van De Wiek, 
een hele promotie.

Dan is vanzelfsprekend Cecilia-weekend in 
aantocht met vijftig tinten Wiek, een gewiekst 
Nieuwjaarsconcert op 11 januari 2015, het try-out 
concert op 8 maart in De Wiek voor de provin-
ciale wedstrijd in CC Stroming te Berlare op 15 
maart 2015 en een jaarconcert op 8 en 9  mei 
2015, Zele Zoemt en Wiekt. Het houdt gewoon 
niet op, maar dat is ook de bedoeling.

Op bestuurlijk vlak melden we enkele wijzigingen. 
Filip Verhofsté en Bruno De Donder boden 
hun ontslag aan als bestuurslid, doch blijven 
actief als erelid van de harmonie. De Phoenix 
brengt hulde aan deze twee begenadigde harmo-
nisten, onafscheidelijke wapenbroeders, die forse 
impulsen gegeven hebben aan onze vereniging. 
Zullen zij nog de speldjes van komende Cecilia 
aanbieden aan “twee eeeuuurroooos ?” Come and 
see next month. Filip danken wij zielsveel voor 
zijn spitante bijdragen aan De Phoenix met de 
onvermijdelijke hint naar zijn rijzige vriend. 

Elie Van Herreweghe
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DRIE TOERTJES VOOR VIJF FRANK
Amper vijf jaar oud, nog ongeriefd van woorden, kwam 
ik voor het eerst in contact met een zaal, een podium. 
Dit kwam op mij af zoals een inenting tegen de pokken. 
De nokvolle parochiezaal, omgetoverd door de parate 
creatievelingen van het onderwijzend personeel, vond 
ons wel leuk. Het waren vaak dezelfde leraars die in 
hun vrije tijd, omzwermd door een zootje hyperkine-
tische pagadders, onverdroten werkten aan de podium-
kunsten.  

Bij mijn eerste optreden was ik een bij. Dat kwam omdat 
mijn oudere broer, met grote bijval, ook bij geweest 
was en omdat zijn geelzwart gestreept pakje met annex 
vleugels nog van pas kon komen. De vleugels in ijzer-
draad en gaas hadden na drie jaar stofferige duisternis 
wel al wat afgezien, maar wanneer je met een zwerm van 
tien dartele bijen kortstondig over een podium zoemt, 
valt het niemand op dat er een Quasimodo tussen hangt. 
Tenzij mijn mama die in het kunstminnende publiek zat 
en even tevoren de elastiek van mijn gebocheld rugstuk-
korsetje wat had aangespannen. Kortom, een daverend 
applaus voor de honingzoete bijenkorf van  “Haagem 
zoemt” – we bevinden ons in Oudegem – was ons 
deel en het jaar daarop stond ik- met stip genoteerd- 
in de basisselectie ter gelegenheid van het memorabele 
optreden van de laatste kleuterklas voor een subtiel 
uitgedokterd programma rond een eeuwig populair 
thema:  Kermis in het dorp.

Kosten noch moeite gespaard: er was mij een grote rol 
toegezegd en, wonder boven wonder,  ook toebedeeld. 
Bijen op een kermis, neen dat gaat niet, dat steekt. Dus 
mijn geelzwarte pakje wachtte troosteloos op een nooit 
gekomen volgende gelegenheid. Een geloofwaardige 
kermis uitbeelden, dat is andere koek. Daar heb je 
een schietkraam voor nodig, een tent voor Guineese 
biggetjes, een schommel,  uiteraard een paarden-
molen én een ingenieuze technische ploeg. Bibberend 
en zwetend trad ik in de schijnwerpers als directeur 
van de paardenmolen.  Zuster Leopolda had mij met 
een bijtende substantie een snor aangeplakt waardoor 
ik traande en zij had mij een van de pot gerukte hoge 
hoed  op de oren gezet. Zo stond ik stokstijf, want de 
lijm hield niet waardoor mijn snor afzakte,  naast een 
min of meer stabiele constructie met luide stem naar de 
toehoorders te schreeuwen: DRIE TOERTJES VOOR 
VIJF FRANK !  (bis), waarbij ik het getal drie en het 
getal twee ostentatief gesticuleerde met de vingers van 
mijn hand. Daarna draaide het gammele gedrocht, 

beladen met enkele geforceerd wuivende klasgenootjes,  
langzaam hobbelend  in het rond. Het wonder was 
geschied, het ding viel niet. Gelukkig dat hier geen foto’s 
van bestaan. Grote hilariteit alom en, na de voorstelling, 
ging de kermis in het dorp gewoon zijn gang in de veel 
meer dan drie cafés vlakbij de parochiezaal, waar in de 
kortste keren veel meer dan drie toertjes voor veel meer 
dan vijf frank over de toonbank gingen.

Mijn podiumkunsten zijn daarna, enkele Leuvense prins 
carnaval verkiezingen niet te na gesproken, een tijdlang 
compleet weggedeemsterd. Want een podium doet iets 
met een mens. Sommigen komen daar precies tot hun 
ultieme kunnen, anderen knappen af of zijn er niet voor 
gemaakt. Pas op rijpere leeftijd ben ik, wanneer de nood 
hoog was, als veelzijdig performer uit de kast gekomen. 
U kent dat fenomeen: iemand verjaart of geeft er een lap 
op, en het gezelschap beslist om een nummertje op te 
voeren  voor het feestvarken ter opluistering (of ontluis-
tering?) van het gebeuren. Nogal vaak zit ik dan in het 
complot, tot zelfs op het podium toe. Mijn gezegende 
motoriek is hierbij ongetwijfeld een pluspunt, voor wie 
die avond nog niet gelachen heeft.

Heeft u ooit plastieken vuilzakken verliefd zien slowen 
op de tonen van “Blauw – hemelsblauw”? Heeft u  echte 
kabouters een French cancan zien ten beste geven terwijl 
Urbanus de “Ittentiet” aanheft? Heeft u in uw living 
de “Cha cha cha” van Raymond Van Het Groenewoud 
ingeoefend? Deze jongen wel en wie doet mij dat na? 
Bent u getuige geweest van ons optreden in tutu als prima 
donna’s op de tonen van de Bloemenwals van Tsjaikowski? 
Dan heeft u echt iets gemist. Dan heeft u ons nog niet 
in ons element gezien. Doorgaans gaat dit gepaard  met 
een paar glaasjes om de gewrichten te smeren. Dat helpt 
wonderwel. Hetgene dat nog overblijft van de kroon, ga 
ik op risico van een fatwa thans niet ontbloten.

Mijn eerste indruk over het splinternieuwe podium van 
Gemeenschapscentrum De Wiek is ronduit positief. Het 
lijkt mij wel een zoete droom om ooit op die bühne te 
staan. Om mij eindelijk eens te kunnen uitleven. Of ik 
het olympische niveau zal evenaren van die memorabele 
keren toen we, schor en hees, finaal uitgeteld, ongeriefd 
van woorden, maar wel in vriendschapsband, samen 
op de tafels stonden van Julia’s  “Gasthof Het Anker” 
en onze nummertjes opvoerden? Dat acht ik onwaar-
schijnlijk. Zulk een podium komt nooit meer terug.
   Elie Van Herreweghe
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FACEBOOK EN DE KUNSTEN…
Het staat als een gemeenschapscentrum dat de sociale 
media het voordeel hebben van de snelle commu-
nicatie. Toch, voor wie er niet mee bekend is… er 
durft al eens wat zever op te staan. In een bescheiden 
poging om de banale inhoud toch wat cachet te geven 
hadden Stijn De Paepe en Bart Picqueur volgende 
poëtische conversatie, zomaar in het openbaar…

Dit geschiedde de ochtend voor de eerste repetitie in 
de Wiek, we schrijven dinsdag 4 november 2014…. 
NVDR: het sonnet van Bart Picqueur lijkt wel op 
een sonnet maar is er geen… wanneer hij daarover 
wordt aangesproken antwoordt hij: ik fake beroeps-
halve en ben daar zeer consequent in…

Bart 8u29:
Hi Q
heden geeft de Wiek
Eind’ lijk de geheimen prijs
van haar akoestiek

Stijn 8u33:
Hi Q 2
Zaterdag primeur
Harmonie speelt in De Wiek
Onder “Bart Picqueur”

Bart 9u02:
Hi Q 3
Nu en dan eens Stijn,
Een slagje van de molen…
Meer moet dat niet zijn

Stijn 9u18:
Hi Q 4
Bart, dat is bekend
Beter van de molen dan
Van de dirigent

Bart 9u28:
Hi Q 5
Stijn toch wat een pret
Steeds ad rem maar antwoord nu
Eens met een sonnet

Stijn 9u 59:
het is bekend dat grote dirigenten
al eens bescheiden van gestalte zijn
hun rostrum lijkt de col de la Madeleine

ze passen somtijds ìn hun instrumenten
hun mouwtjes wapperen als wegwerptenten
ze springen als kanaries in een mijn
en maken sprongetjes als een dolfijn
zo zijn ze zichtbaar voor de drumtalenten

doch zijn ze klein, hun daden bennen groot
de energie van hun beweegexpressie
helpt ons de hele winter uit de nood

en wat is klein? kijk naar Lionel Messi
dat meesterschap, die veerkracht, die obsessie
de beste smaak zit in het kleinste brood

Bart 10u29:
Om van dichters maar te zwijgen
virtuozen van de taal
schilders zijn het, zij’t verbaal
hun pen ’t penseel van woorden rijgen

‘t talent de karamel te overstijgen
steeds spitsvondig, nooit banaal
al klopt geen zin grammaticaal,
de woordenschat: vocabul-eigen

Het spijt me Stijn dat ik je jende
heel eerlijk ‘ k had ze eerst niet door 
die mooie lijnen die je pende

maar dank u vele malen voor
De kennis met dewelke je me nu verwende
Rostrum was een woord dat ik niet kende

Toen besloten beiden dat er die dag ook nog moest 
worden gewerkt. 2 dagen later kwam er nog een korte 
epiloog:

Bart:
Hi Q 6
Aan de toog gehoord
Bij brassband krijgt die avond
Onze Stijn het woord

Stijn, alweer luttele seconden later;
Hi Q 7
Info is secuur
Jan Becaus was al bezet
Kürt Rogiers te duur
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HET GEBEURDE ONLANGS
10/08/2014 - KAMPCONCERT

04/10/2014 - Benefietconcert “ Warme Kerst”

Voor 10 jaar  “WARME KERST”  kwam de vraag of 
de  Koninklijke Harmonie St-Cecilia Zele het jaarlijks 
benefietconcert wou verzorgen. Het comité “Een 
warme Kerst” zorgt er voor dat eenzamen en minder-
bedeelden  een aangename Kerstavond meemaken. 
Het aantal deelnemers is sedert 2005 gestegen tot 
boven de 100 personen. En daar zijn heel wat centjes 
voor nodig. 

In een goedgevulde Kouterkerk zorgden onze 
muzikanten onder leiding van dirigent Bart Picqueur 
voor  een gave  uitvoering van een beklijvend 
programma. Door de actuele  aandacht voor  “De 
Groote Oorlog” kwam een programma rond dat 
thema tot stand. Frank Van Mossevelde en Betty 
Van Cleemput, gewaardeerde  acteurs uit de kern 
van onze zustervereniging Theater Rhetorika, namen 
niet alleen de presentatie voor hun rekening, doch 
weefden tevens een rode draad door het geheel met 
de voorstelling van het dagboek van Pierken die als 
simpele frontsoldaat in de loopgraven eerst al zijn 
illusies en tenslotte ook zijn leven achterliet. Pierken 
toch…. .Op Kerstavond zijn Frank en Betty steeds van 
de partij om voor de deelnemers aan “Warme Kerst” 
een pakkend verhaal ten beste te geven. Je moet het 
maar doen. De gespeelde werken waren:

-In Vlaamse Velden – Jef Neve (deel I): Main Theme, 
Opening Scene, Yvonne has to go, War Scene en 
Marie sehen wir uns wieder?

-Colors for trombone – Bert Appermont met als solist 
Joachim Van Bockstael: Yellow, Red, Blue, Green.

-Suite Classique l’As 2 Pique – Bart Picqueur: 
Prelude, Toccata, Choral, Valse du mal du Pays, 
Hoppa.

-Four Dances from “West Side Story” – Leonard 
Bernstein (arr.Jan  Polster): Scherzo, Mambo, 
Cha-cha, Cool.

-The Magic of Disney – arr. Warren Barker. Met 
solisten: Stijn Heyde, Katrijn Poppe, Katrijn Boone en 
Joachim Van Bockstael.

-Highlights from Frozen – arr.Sean O’Loughlin

-In Vlaamse Velden (deel II) – Jef Neve: The funeral 
of Doctor Boesman, Anthem for our fathers.

-It’s a long Way to Tipperary – arr. Randy Beck: met 
ondersteuning van de  tamboers en klaroenen van de 
kliek.

Proficiat  aan de “Special Guest”, onze deken Jan 
Van Raemdonck.. Hij liet ons kennis maken met zijn 
manifest muzikaal talent. Dat hij kan zingen, dat 
wisten we al. Maar aan het orgel kan hij ook goed 
uit de voeten. Dank aan alle aanwezigen en een dikke 
proficiat aan onze dirigent en muzikanten voor de zeer 
verzorgde uitvoering.     

Eric Arens – Elie Van Herreweghe

08/11/2014 – OPENINGSCONCERT “DE WIEK” 
Zie de Phoenix pagina 11 en 17

11/11/2014 – DEELNAME OPTOCHT NAAR 
HET MONUMENT DER GESNEUVELDEN
Samen met de harmonieën “Kunst Adelt” (Heikant) 
en “De Leerzuchtige Broeders” nam onze harmonie 
naar jaarlijkse gewoonte deel aan de optocht naar het 
monument van de gesneuvelden aan het station van 
Zele. Zij speelden volgende marsen: Militaire School 
– Feestmars – St, Pol Sur Mer – De Groene Mutsen. 
Aan het monument weerklonken : Ode an die Freude 
– De Brabançonne en De Vlaamse Leeuw. Ook The 
Last Post en te Velde werden ten gehore gebracht. 
Er was opnieuw een massale  belangstelling bij deze 
zinvolle herdenking.

PIEPKLEINE HARMONISTJES

@ Aaron Van De Voorde, geboren op 7 juli 2014, 
zoontje van  Peter Van De Voorde  en Eliska Vereecken  
(dwarsfluit)

@ Lise en Lotte Perpet, geboren op 2 oktober 2014, 
tweelingzusjes van Maarten en Karen Perpet- Van 
Hove. Grote zus Saar kon het kattenkwaad alleen niet 
meer aan … daarom heeft ze nu twee zusjes om haar 
bij te staan!

@ Jonah D’Heere, geboren op 23 oktober 2014, 
zoontje van Wouter D’Heere en Erika Baert.

LATEN WIJ HEN GEDENKEN

1 Anna De Caluwe, overleden te Dendermonde op 
3 juli 2014 op 74- jarige leeftijd, weduwe  van wijlen 
bestuurslid Marcel Laget, moeder van erelid Pascal 
Laget, schoonzus van Joris en Nestor Laget.
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1 Antoinette Westbroek, overleden op  67-jarige 
leeftijd op 20 augustus 2014, moeder van Gunther 
Vercammen, klaroen bij De Kliek.

1 André Vervaet, echtgenoot van Eliane De Caluwe, 
overleed op 76-jarige leeftijd op 31 oktober 2014. André 
was een man van vele talenten. Voor onze harmonie 
ontwierp hij een logo dat nog steeds dienst doet op de 
speldjes. Hij fungeerde vaak als presentator van onze 
evenementen en concerten. Als schoonbroer van Dirk 
De Caluwe, had hij de nodige teksten en informatie 
uit de eerste hand. Bovendien was André actief in het 
amateurtoneel, ook te Zele bij onze zustervereniging, 
theater Rhetorika. 

Hij trad toe tot het bestuur van de harmonie en toonde 
zich “Chinese vrijwilliger” om wat orde te brengen in 
de partituren. Hoeveel uren hij doorbracht in het “kot 
van nonkel Frans” onder het podium van Gasthof 
Het Anker, is zelfs niet bij benadering te schatten. 
Hoe dan ook, toen hij enkele jaren geleden wegens 
gezondheidsredenen zijn ontslag gaf als bestuurslid, 
liet hij een perfect overzichtelijke bibliotheek – kaften 
met kalligrafisch handschrift! - achter, waarop zijn 
opvolgers, Guido Verberckmoes en Bert Van Den 
Bossche kunnen voortbouwen. Sindsdien was hij 
erebestuurslid en kwam, als harmonist in hart en 
nieren,  soms nog eens piepen in Zele Durmen, 

We zullen ons André blijven herinneren als joviale en 
optimistische persoon, met het hart op de juiste plaats. 
Wanneer je het voorrecht had om hem wekelijks te 
ontmoeten, kon je er van op aan dat je op de hoogte 
was van de laatste moppen die  toen in de Lokerse  top 
tien stonden. Hij vertelde ze zo smakelijk met guitige 
pretlichtjes in de ogen.  We zijn André oneindig dankbaar 
voor al hetgeen hij betekende  en we zullen hem missen.

 WEET U DAT :

¬ Frans Van Der Strieckt vroeg om, na tal van jaren 
trouwe dienst, voor hem een opvolger te zoeken als 
bode van onze vereniging. Wij danken Frans van 
harte voor zijn trouwe dienst aan onze harmonie. De 
begrippen Zeelse harmonie en Van Der Strieckt zijn 
voor de insiders  zowat synoniem. Frans heeft deze 
voorname taak  altijd onberispelijk en plichtbewust 
uitgevoerd, zodanig dat het niet gemakkelijk was een 
geschikt opvolger te zoeken. Want zeg nu zelf, een 
harmonie zonder bode is als een klarinet zonder rietje. 

Gelukkig heeft het bestuur na enig speurwerk een 
enthousiaste opvolger gevonden in de persoon van Jo 
Deprouw, die ook reeds een fameuze staat van dienst 
kan voorleggen als medewerker in de technische ploeg. 
Jo heeft inmiddels een eerste rondgang achter de rug, 

met gunstig gevolg. Wij danken onze leden om Jo 
goed te ontvangen wanneer hij de ledenbijdrage komt 
ophalen bij degenen die niet giraal betaald hebben.

¬ Hubert Temmerman en zijn echtgenote Christiane 
Smet hun gouden huwelijksjubileum vierden hetgeen 
in Zele Durmen niet onopgemerkt is voorbijgegaan. 
Zij gaven er namelijk een lap op door de werkende 
leden een hele repetitie lang te verwennen met spijs en 
drank. Sommigen staken een tandje bij. Wij wensen 
hen nog vele jaren toe en danken hen van harte voor 
hun liefde en ijver voor onze vereniging.

¬ Lize De Paepe, oud-muzikante van onze vereniging, 
de uitbating heeft overgenomen van “Het Gildenhuis”. 
Wij wensen haar veel succes toe bij deze niet evidente 
stap in haar beroepsloopbaan en zullen met veel plezier 
haar toog de komende tijd alle eer aandoen.

¬ De werkende leden van de harmonie de gelegenheid 
hadden zich kandidaat te stellen voor de 3 kernfuncties 
in het dagelijks bestuur. Er kwamen geen nieuwe 
kandidaturen binnen zodat de Raad van Bestuur met 
grote eensgezindheid Patrick Bauwens bevestigde als 
voorzitter, Wim Van Den Berghe als ondervoorzitter 
en Jan Heirwegh als secretaris-penningmeester. En dit 
voor een hernieuwbare ambtstermijn van vijf jaar. Wij 
danken hen alvast voor hun inzet en enthousiasme bij 
het vervullen van hun omvangrijk takenpakket.

¬ Volgende partituren op de werktafel liggen ter 
voorbereiding van het provinciaal toernooi op 15 
maart  2015: als verplicht werk: Namasé Rhapsody 
van Jan Dan der Roost. Als keuzewerken:
• Divertimento (Oliver Waespi) 16’ 25’’ 
• A Savannah Symphony (Philip Sparke) 22’
• Fragile Oasis (Peter Meechan) 15’ 

DE PHOENIX BLIKT VOORUIT

5-8/12/2014 – Ceciliaweekend

11/01/2015 – Nieuwjaarsconcert GC De Wiek

08/02/2015 – Valentijnconcert Jeugdharmonie

08/03/2015 – Try-outconcert  GC De Wiek

15/03/2015 – Provinciaal Toernooi CC Berlare

18/04/2014 – Spaghetticoncert Jeugdharmonie

30/04/2015 – Meiavond Serenade

08-09/05/2015 – Zele Zoemt GC De Wiek

01-08/08/2015 – Jeugdmuziekkamp De Haan

08/08/2015 – Kampconcert Zele Durmen
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Op vrijdag 7 november is er geschiedenis 
geschreven in Zele ! Na 42 jaar politiek en ander 
getouwtrek opende ons gemeenschapscentrum 
officieel de deuren.
De opening was – zoals academische zittingen horen 
te zijn – een combinatie van speeches en muzikale 
intermezzi. De  stad Cham, al jaren onze zusterstad, 
stuurde een uitgebreide delegatie aangevoerd door 
de Oberbürgermeister. Als geschenk  zorgden ze 
voor de muzikale opluistering van de avond. Mezzo-
sopraan Eva Maria Summerer bewees meermaals 
dat onze cultuurtempel  beschikt over een schitte-
rende akoestiek, ook voor solozang van het hoogste 
niveau.

Patrick Poppe, onze burgervader, heette de 400 
genodigden van harte welkom, en schepen van 
cultuur Guy De Roover dankte op zijn beurt de 
velen die hadden meegewerkt aan de realisatie van 
ons cultuurhuis, en was terecht fier op het resultaat 
( hij liep immers het hele openingsweekend met 
pretoogjes, en was duidelijk opgelucht dat het was 
gelukt ).

Guido Geerinck, als voorzitter van de cultuurraad 
verwees naar de lange geschiedenis en hield er aan 
om wijlen voorzitter Josee Standaert te danken voor 
haar inzet : 

“ Een dame ontbreekt hier toch vandaag. Josee 
Standaert. Zij heeft voor de centrum gevochten en ze 
was alle hoop verloren. Toen het dan toch vaste grond 
begon te krijgen, hadden we graag haar honderdste 
verjaardag hier gevierd. Het heeft niet mogen zijn. 
Maar toch, ik heb het gevoel dat straks de deur opengaat 
en zij hier zal staan. Josee, best welkom, al kijk je nu 
van op afstand, maar wij hebben het.”

Guido hield eveneens een opgemerkt pleidooi voor 
de afschaffing van cultuursubsidies. Wij citeren : 

“ De cultuurverenigingen gaan mij nu ter plekke execu-
teren maar ik pleit voor alle afschaffing van subsidies 
in die sector. Ik verklaar mij nader. De overheid inves-
teert in de economie en subsidieert in cultuur en sport. 
Geld dat geïnvesteerd wordt blijkt een goede, blijvende 
waarde te hebben. Subsidiegeld heeft de bijklank van 
verloren geld te zijn, iets dat eventjes een werking heeft 
en dan verdampt. Wel, schaf dat woord subsidie af en 
noem het investeren in cultuur. Want investeren in 
cultuur heeft ook zijn blijvende werking. Niet alleen 
voor de waarde van de cultuur op zich maar ook als 
economische factor. Cultuur doet geld rollen, heeft een 
consumptiewaarde, verschaft werkgelegenheid. Neem 
nu concreet hier: de arbeid aan de bouw en inrichting, 
de tewerkstelling van de bedienden, de technicus, de 
barvrouw. De cafés in de omtrek. De artiesten die er 
hun brood mee verdienen. Cultuur heeft haar econo-
mische return en heeft een wezenlijke rol in de samen-
leving. Cultuur mag niet alleen in het hokje van het 
hobby blijven al heeft ze daar zeker haar betekenis.” 
Einde citaat.

Een stelling om over na te denken , en waar we ons 
perfect kunnen in vinden …

Onze kersverse Minister van Cultuur, Sven Gatz, 
die figuurlijk “ van zijn stoel viel “ kreeg de honneurs 
om De Wiek officieel te openen en schepen Dirk De 
Mey, voorzitter van de AGB, sloot de academische 
zitting af met de obligate bloemen.

Een gedenkplaat werd onthuld door Sven Gatz, 
waarna de genodigden een rondleiding kregen en 
klonken op het succes van De Wiek. Het startschot 
was gegeven voor een druk bijgewoond openings-
weekend.

René De Smedt

 DE WIEK OPENT HAAR DEUREN  
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foto’s: Piet Engelbeen

Opening Gemeenschapscentrum “De Wiek”  8 november 



Dubbelconcert K. Harmonie Ste Cecilia
en Brassband Zele   9 november in De Wiek

foto’s : Piet Engelbeen en Frans Van Den Berghe



foto’s :Frans Van Den Berghe



11 november
aan het monument 

1914 - 2014

Bestuurslid - bibliothecaris - presentator

In Memoriam André Vervaet  1937 - 2014

Vlag en embleem van
de Tiroler Kapelle 
van de Harmonie

jaren ‘60-’70
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Dubbelconcert van Brassband - Ste Cecilia 
De feestelijke openingsweek van het Zeelse 
Gemeenschapscentrum “De Wiek” nam een 
vliegende start met een dubbelconcert van de twee 
toporkesten die de gemeente rijk is: de Brassband 
en Ste-Cecilia zijn beide geklasseerd in superieure 
afdeling, de hoogst mogelijke categorie. De 400 
comfortabele zetels waren allen bezet en iedereen 
wachtte vol spanning op de eerste noten om de 
akoestische waarde van de nieuwe concertzaal 
te kunnen ervaren. Ze is top, de lang verwachte  
zaal voldoet volledig aan de verzuchtingen. Wat 
een ervaring om in zulke omstandigheden in 
eigen gemeente van zo een spektakel te kunnen 
genieten.

Brassband  Zele, onder leiding van Bart Van Der 
Strieckt, beet de spits af met de twee werken die 
zij eind deze maand uitvoeren op de Provin-
ciale wedstrijd ter bevestiging van hun klassering 
in Superieure. “Electra” van Martin Ellerby als 
verplicht werk en “Music of the Spheres” van Philip 
Spark als keuzewerk. Alle koperpartijen komen 
hierin afzonderlijk naar voor zodat iedereen in het 
orkest zijn kunnen moet bewijzen, en dat deden ze 
met glans. Wij kijken reeds uit naar de prestatie 
eind deze maand. De spitsvondige en soms ondeu-
gende presentatie van Stijn De Paepe werd ten 
zeerste gesmaakt door het publiek en zorgde voor 
een ontspannen sfeer. De Brassband speelde ook 
nog: “Vitae Lux” van Ole Edvard Antonsen en “The 
Golden Lady” van Goff Richards.

Na de pauze was het de beurt aan de Konink-
lijke Harmonie Ste Cecilia onder leiding van Bart 
Picqueur. Het podium was nu bezet in zijn volle 
capaciteit met een indrukwekkende partij slagwerk 
achteraan. De Harmonie droeg haar concert op 
aan André Vervaet, op 7 november ten grave 
gedragen, oud bestuurslid en bibliothecaris van 
de vereniging. De presentatie was voor rekening 
van Guido Geerinck, ook niet om een grappige 
opmerking verlegen. Hij voelde zich echter een 
beetje het gras voor de voeten weggemaaid door 

Stijn De Paepe en rekende op zijn improvisatietalent 
om de stukken aaneen te praten, met succes. Het 
tweede deel startte met een fragment uit “Frozen”, 
de laatste Walt-Disney-productie gebaseerd op een 
sprookje van Hans Christian Andersen. Een werk 
om van te rillen? Je wordt erin bevroren door een 
omhelzing van de ijskoningin Elsa. Alleen door 
een stuk van je geheugen te wissen kan je weer 
ontvriezen. “Colors voor trombone”, een werk van 
Bert Appermont. Hierin krijgen kleuren telkens 
een eigenschap: geel staat voor vreugde, plezier, 
uitgelatenheid, rood voor vurigheid en passie, 
blauw voor melancholie, groen voor de energie van 
de natuur. Joachim Van Bockstael voert de aarts-
moeilijke trombonepartituur uit. Joachim kon een 
cello nog niet optillen als hij er al op speelde. Later 
hing hij deze aan de muur en ruilde hem voor een 
trombone. Bob Van Der Strieckt leerde hem hierop 
spelen, momenteel is hij zowat overal gekend en 
gevraagd. Het volgende werk, “Suite Classique” is 
een compositie van Bart Picqueur zelf. Hij schreef 
het voor een Frans jeugdorkest. Het omvat 5 delen: 
na een bombastische prelude volgt een impressio-
nistisch aandoend middendeel, een toccata waarin 
het orkest als een orgel zacht beginnend naar een 
hoogtepunt wordt gebracht. Een melancholisch 
dansje voert de suite tenslotte naar een snelle Griekse 
dans. Met de wervelende symfonische dansen uit 
“West Side Story” van Leonard Bernstein sluit de 
Harmonie haar deel van het dubbelconcert af. In de 
apotheose van dit gesmaakt dubbelconcert voeren 
beide orkesten gezamenlijk in het kader van de 
herdenking van de grote oorlog nog twee werken 
uit: “In Vlaamse Velden” van Jef Neve en “It’s a long 
way to Tipperary”

Schepen van cultuur, Guy De Roover, bedankte 
in zijn afsluitwoord beide orkesten voor hun 
puike uitvoering en luisterrijke opening van de 
concertzaal De Wiek. Het gemeenschapscentrum is 
een zegen voor Zele en zal ongetwijfeld een nieuwe 
energiestoot geven aan het Zeels cultureel leven. 

Piet Engelbeen
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Het eeuwenoude bestaan van onze harmonie 
vertoont twee verschrikkelijke onderbrekingen. 
Tijdens de beide wereldoorlogen was er geen 
harmonieleven mogelijk. Lucien Boone haalt 
aan in zijn verslaggeving “Geschiedenis van 
een muziekmaatschappij” (Jaarboek nr. 44 
– 2013 Heem- en Oudheidkundige Kring van 
Zele, pagina 264-265) dat op 11, 12 en 13 juli 
1914 de harmonie nog eens voor drie dagen naar 
Blankenberge reisde. Tot dan was zij kennelijk 
in goeden doen. Op 29 juni 1914 vond er zelfs 
een algemene vergadering plaats waarbij drie 
stukken muziek op het programma stonden en 
twee nieuwe leden  geballoteerd toetraden: Frans 
De Waele, en Stefaan Baert, spelende leden.

In augustus 1914 brak de wereldoorlog uit, hetgeen 
ook voor onze contreien catastrofale gevolgen teweeg 
bracht. Bijna alle weerbare mannen gingen onder 
de wapens, van de maatschappelijke geledingen 
bleef op korte termijn vrijwel niets meer over. Van 
4 tot 6 september 1914 staken Duitse soldaten in 
Dendermonde honderden gebouwen systematisch 
in brand. Na de slag om Berlare, begin oktober 
2014, kon het Duitse leger de Schelde oversteken 
en verder oprukken naar het Westen. Vlaanderen, 
uitgezonderd de Westhoek, was bezet gebied. De 
Westhoek onderging een nog schrijnender lot. Zele 
en zijn inwoners konden onmogelijk ontsnappen 
aan de meedogenloze gesel. 
De toenmalige dirigent van de harmonie, Armand 
Segers, Dendermondenaar, vluchtte zoals talloze 
anderen met zijn gezin naar Nederland. Het 
hoeft geen betoog dat in zulke omstandigheden 
van harmonieleven niets meer in huis kwam. De 
Duitsers waren hier baas, vier oneindige jaren lang. 
Van degenen die de gruwel aan den lijve onder-
vonden hebben zijn er, honderd jaar na datum, 
vrijwel geen overlevenden meer. Dit neemt niet weg 
dat, meerdere generaties later, de gebeurtenissen van 
toen geenszins vergeten zijn. Elke familie herinnert 
zich uit overlevering de verhalen hoe zij er gekwetst 
doorgekomen is.
Mijn grootmoeder en mijn grootoom hebben 
mij helpen “kweken”. Zij stierven op respectabele 
leeftijd  in mijn ouderlijk huis toen ik 14 jaar oud 

was. Over de oorlogen heb ik hen enorm veel horen 
vertellen. Zij wilden dit kwijt. Vooral mijn groot-
moeder was hierin een krak. De vertelkunst zat haar 
in het bloed. Zij was omstreeks het uitbreken van 
WO I pas gehuwd, doch in plaats van zorgeloze 
wittebroodsweken te beleven, kreeg zij, zoals de 
meeste boerderijen, een aantal Duitse soldaten 
ingekwartierd. Soms drie, soms vier of meer, die 
op rust kwamen om daarna te gaan vechten in de 
loopgraven tegen de zonen van het gastgezin. Op 
zich waren dat vriendelijke jongens. Maar zij waren 
per slot van rekening de vijand. Grootmoeder 
Felicie veegde hen wel de mantel uit wanneer ze met 
vuil schoeisel durfden binnenkomen, maar enige 
omzichtigheid was toch  wel geraden. Voor je ’t wist 
zat je met represailles.
En dan was er natuurlijk dat eeuwige opeisen, dat 
oeverloze tekort. Kippen, varkens, koeien, paarden, 
karren, machines, alles wat kon dienen, was je van 
de ene op de andere minuut kwijt. Zonder enige 
uitleg. Hoe frustrerend moet dit zijn wanneer je 
zelf een aantal monden te voeden hebt. Wanneer je 
vaststelt dat je nog bij de beteren bent, die niet aan 
het front in de modder zitten. Of dan diegenen die 
gewoon niets meer (over) hebben na een bombar-
dement of een inval. Dan ga je tot aan de grens, 
en soms er wat over. Zoals mijn grootvader Achiel, 
die in Serskamp woonde. Nimmer had hij gedacht 
dat de Duitsers ons vaderland zodanig plat gingen 
walsen. “Nooit geraken ze over de Schelde” peinsde 
hij, en hij stuurde zijn vrouw en twee zoontjes, 
waaronder mijn vader, toen 2,5 jaar oud, naar zijn 
schoonouders in de Overheet te Berlare - van de 
klaveren naar de biezen- waar zij dan een ganse 
week doodsbang in de kelder geschuild hebben, 
tijdens de slag om Berlare. Mijn grootoom sneuvelde 
in Diksmuide aan de IJzer, zijn broer kwam zwaar 
verbrand  uit het fort van Walem. Naar het einde van 
de oorlog toe is mijn grootvader in Dendermonde in 
de gevangenis beland. Hij diende enkele varkens te 
leveren, maar die waren op een of andere manier 
voortijdig, vakkundig ingepekeld aan hun zwijn-
einde gekomen. Daar  konden de Duitsers niet mee 
lachen. Hoe mijn grootvader dan vrijgekomen is, zal 
ik je vertellen wanneer je me bij de volgende Cecilia 
een pintje trakteert. Want die nakende oorlog wens 
ik ook te overleven.

Elie Van Herreweghe

WEL OORLOG - GEEN HARMONIE 
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Goesting en Jan Matthys zijn voor elkaar geen 
vreemde begrippen. Alleen al de locatie die hij na 
dit interview had uitgekozen en wat wij op tafel 
kregen, getuigde al van een verfijnde levenswijze. 
Daarvoor had ik Jan ontmoet op zijn bureau 
wat zich bevindt in de historische site van de 
Bijloke, juist naast het STAM. Wat vroeger het 
oude hospitaal was, is nu de culturele hotspot 
geworden van de stad Gent met onder andere de 
grootste concertzaal van deze stad.

Jan, je bent een man met een passie voor muziek, 
waar is de vonk ontstaan?

Wel, onze Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia is 
er niet vreemd aan. Ik speelde er dwarsfluit in het 
jeugdorkest en later in de grote harmonie waar de 
passie voor muziek ontstaan is. En muziek zie ik dan 
in de meest brede betekenis. Zowel klassiek, pop, 
rock als jazz waren echte inspiratiebronnen. Dat ik 
iets met muziek ging doen was toen duidelijk. Nadat 
ik mijn humanioraopleiding op Pius X beëindigd 
had en na wat informatie gezocht te hebben, ben 
ik in Leuven musicologie gaan studeren, heb ik in 
verschillende orkesten gespeeld en studeerde ik een 
jaar in Bristol waar ik in het University Symphony 
Orchestra speelde.

Gaandeweg ontwikkelde zich een interesse om 
ook met visie, beleid en organisatorische aspecten 
bezig te zijn en daarom studeerde ik nog een jaartje 
cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen. 

Mijn eerste job was die van productieleider bij het 
strijkorkest I Fiamminghi. Ik stond er in voor het 
organiseren van de tournees. We deden zo’n 100 
binnen- en buitenlandse concerten  per jaar. Na deze 
job keerde ik nog even terug naar het wetenschap-
pelijk werk en stapte ik in een project van de Alamire 
Foundation, een stichting van de KULeuven. Mijn 
taak bestond er in om Vlaamse muziekcollecties te 
lokaliseren in Oost-Vlaanderen. Een tocht die me 
langs kerken en abdijen bracht. In volgende fases 
werden die muziekcollecties geïnventariseerd en 
ontsloten. Ten slotte belandde ik bij Vlamo waar ik 
bijna tien jaar werkzaam ben, eerst als beleidsmede-
werker projecten en evenementen en sinds 2012 als 
directeur.

En Vlamo staat voor?

Vlamo staat voor Vlaamse amateurmuziekorgani-
satie en heeft als missie het begeleiden, structureren, 
ondersteunen en adviseren van de instrumentale 
amateurmuzieksector waarbij we zowel werken 
voor individuele muzikanten als voor muziekver-
enigingen. Verder willen we binnen Vlaanderen de 
muziekbeoefening stimuleren en het lontje van de 
passie voor muziek ontsteken. Hiervoor ontwierpen 
we een speeldoos waardoor kinderen op zeer jonge 
leeftijd met de wereld van de muziekverenigingen in 
kennis worden gebracht. 

Voor die opdracht zijn we met een team van zestien 
mensen waarvan 10 in Gent en in iedere provincie 
een trefpuntmedewerker. De grootste groep van de 
aangesloten leden bestaat uit harmonies en fanfares 
(een 1000-tal). Daarnaast hebben we nog een 300-tal 
andere muziekverenigingen zoals brassbands, blaas-
kapellen, showbands, bigbands, strijk- en symfo-
nische orkesten, doedelzakbands, drumbands, 
accordeongroepen, majorettes en twirlers.

U zegt?

Majorettes kent iedereen denk ik. Het zijn de 
kortgerokte dames die voor de fanfare lopen, lustig 

ALLES BEGINT BIJ GOESTING!
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jonglerend met hun baton. Twirlers gebruiken 
eveneens zo een stok, maar zwaaien die op mecha-
nische muziek. Zij leunen iets dichter aan bij de 
sportwereld.

Vlaanderen staat er waarschijnlijk niet slecht 
voor wat betreft de amateurmuziek?

Vlaanderen steekt er internationaal echt boven uit 
wat betreft de instrumentale muziekbeoefening. 
We zijn op een unieke wijze gestructureerd. Er zijn 
weinig landen waar alle instrumentale muziekdis-
ciplines onder één dak zitten voor de hele regio. 
Wallonië heeft een lappendeken aan kleine federa-
tietjes. Het land waar we nog het meest verwant-
schap mee hebben is Noorwegen, waar we dan ook 
af en toe mee samenwerken. Ten tweede scoren 
onze orkesten erg goed op internationaal vlak. Op 
het Europees brassbandkampioenschap doen onze 
Vlamingen het altijd uitstekend en op het Wereld 
Muziek Concours in Kerkrade (NL) leveren onze 
hafabra-orkesten en drumbands telkens een mooi 
visitekaartje af. Een van de oorzaken is dat het 
deeltijds muziekonderwijs bij ons op een hoog 
niveau staat. Iedereen in Europa kijkt er naar op.

Bovendien hebben we vorige week in Utrecht een 
internationale vzw opgericht met zetel te Gent 
waarvan België, Nederland, Noorwegen, Zweden, 
Denemarken en Groot-Brittannië stichtende leden 
zijn. De bedoeling is om de twee jaar een Europees 
kampioenschap voor harmonies te organiseren. 

Waarom kiest een klassiek geschoold man nu 
voor volkse muziek?

(Ontstemd) Niet alles is populaire muziek hoor! Het 
niveau van de muziek is enorm gestegen, sommige 
amateurorkesten hebben een professionelere attitude 
dan bepaalde professionele orkesten. De combinatie 
van het bezig zijn met mensen, creativiteit, kunst, 
schoonheid en het maatschappijopbouwende aspect 
spreekt mij sterk aan. Het is aangetoond dat mensen 
die muziek spelen bepaalde kwaliteiten sneller 

ontwikkelen dan anderen. Het is dus echt een 
middel tot zelfontplooiing op emotioneel, cultureel, 
intellectueel en sociaal vlak. Sommige mensen gaan 
dieper in de cultuur graven of ontdekken capaciteiten 
op bestuurlijk niveau. Naast de individuele zelfont-
plooiing merken we dat goeddraaiende muziekver-
enigingen ook als echte cement werken binnen een 
lokale gemeenschap. Mensen nemen engagementen 
op, worden ingeschakeld in het lokale leven en al 
die zaken brengen een enorme dynamiek op gang 
binnen een gemeenschap, een ideaal middel tegen 
de verzuring.

Wat is nu het belangrijkste verschil tussen een 
amateurgezelschap en een professioneel orkest?

Het grote verschil zit hem al in de naam zelf, 
een amateur is een liefhebber. Een professioneel 
moet er zijn brood mee verdienen. Het gevolg is 
dat liefhebbers muziek spelen van uit een echte 
passie, een diepe goesting. Als ze de repetitieruimte 
binnengaan is het omdat ze zin hebben om muziek te 
spelen. Dat enthousiasme is typisch voor liefhebbers 
en het is erg aangenaam om met zo’n mensen samen 
te werken. 

Vroeger was bijvoorbeeld de harmonie het uitgelezen 
middel om de door werk vermoeide arbeider wat 
verpozing te bezorgen. Zonder al te grote muzikale 
kennis kwam hij de straat op om zijn kunsten aan 
zijn dorpsgenoten te tonen. Nu zijn veel harmonies 
bevolkt met conservatoriumstudenten die op straat 
lopen wat minnetjes vinden.

Guido Geerinck

Wordt vervolgd in volgend nummer.



De Phoenix – 24ste jaargang nr. 2 – november  2014 / nr. 48 Pagina 22



De Phoenix – 24ste jaargang nr. 2 – november  2014 / nr. 48 Pagina 23

Het  spijt mij, beste lezer, op deze pagina zal je 
wel meerdere geleerde woorden aantreffen, doch 
“het onderwijs” werkt niet toevallig met een jargon 
waarvoor je heel wat onderwijs moet hebben genoten, 
om het in enige mate te bevatten. Des te meer 
wanneer men speelt met allerhande afkortingen, die 
voor een buitenstaander onbegrijpelijk zijn. De titel 
had dus evengoed kunnen zijn : “LIAL”, doch dit 
heb ik je bespaard om je mijn op zich saai artikeltje 
toch door uw strot te duwen.

LIAL wil eigenlijk aangeven dat je als DKO (= 
deeltijds kunstonderwijs) leerling erbij gebaat kan 
zijn om voor een deel van je opleiding leerervaringen 
op te doen buiten de academiemuren, bijvoorbeeld 
bij een amateurkunstvereniging, een bedrijf, een 
zelfstandige kunstenaarspraktijk, ... De regelgeving 
bepaalt niet hoe die leeromgeving er moet uitzien en 
welke organisaties al of niet in aanmerking komen. 
Elke maatschappelijke context waar de leerling de 
kennis, vaardigheden en attitudes beschreven in de 
(minimum)leerplannen kan inzetten of verwerven, 
komt in aanmerking. Opleidings- en vormingsactivi-
teiten van andere opleidingsverstrekkers, zowel private 
initiatieven als publieke, zijn echter wel uitgesloten.

Alle vakken waarin kennis, vaardigheden of attitudes 
geïntegreerd aan bod komen, komen hiervoor in 
aanmerking. Voorbeelden van dergelijke vakken 
zijn : specifiek atelier, atelier, samenspel, koor, 
directie vocale muziek, artistieke training, toneel, 
enzovoort. LIAL is geen vrijstelling; de leerling 
behoudt zijn financierbaarheid en de academie 
behoudt als onderwijsinstelling de eindverant-
woordelijkheid over het leerproces van de leerling. 
De academie volgt de leerling effectief op in zijn 
leerproces buiten de academie, neemt daarvoor 
de nodige acties en maakt met alle betrokkenen 
afspraken. De academie evalueert eveneens of de 
leerling de voorgestelde (minimum)leerplandoelen 
verworven heeft.

Zo werkt onze harmonie reeds enige tijd samen met 
Kunstacademie Ter Beuken uit Lokeren. Deze biedt 
binnen het bestaande rooster de lessen samenspel, 
instrumentaal ensemble, koor en vocaal ensemble 
aan, Alle leerlingen instrument of zang volgen 

minimaal één van deze vakken vanaf de middelbare 
graad. Om leerlingen in contact te laten komen met 
de plaatselijke hafabra- & koorwereld en om kruis-
bestuiving mogelijk te maken kunnen leerlingen 
in de middelbare en hogere graad onder strikte 
voorwaarden voormelde lessen in een alternatieve 
context volgen.

De leerling die deelneemt aan deze wijze van leren 
wordt gedurende het schooljaar geëvalueerd in 
overeenstemming met de evaluatie in de Kunst-
academie. Deze mogelijkheid bestaat gedurende 
maximaal drie schooljaren van de instrumentop-
leiding (binnen hetzelfde instrument). De leerling 
is verplicht deel te nemen aan de concerten van 
de muziekvereniging  en jaarlijks mee te werken 
aan één activiteit van de school als hij/zij daarvoor 
opgeroepen wordt.

De dirigent van de vereniging beoordeelt de 
leerlingen voor het gedeelte “dagelijks werk”. Dit 
gebeurt via evaluatiefiches  van de Kunstacademie 
met de toepasselijke criteria en een totaalcijfer voor 
dagelijks werk. De vereniging houdt een aanwezig-
heidslijst bij die bij bezoek van de verificateur op 
eenvoudig verzoek wordt bezorgd,

De vereniging die voldoet aan de voorwaarden en 
bereid is mee te werken aan deze vrijstelling voor 
haar leden dient voor 15 augustus voorafgaand aan 
het schooljaar dat volgt het aanvraagformulier op 
te sturen met daarbij de  vereiste bekwaamheidsbe-
wijzen van de dirigent en een attest (niet ouder dan 
drie jaar) waaruit blijkt dat de vereniging minstens 
in eerste afdeling opereert.

De leerling dient bij inschrijving een schriftelijke 
gemotiveerde aanvraag in voor de alternatieve 
leercontext, voor 15 september van het schooljaar, 
Na de inschrijvingsperiode bekomt de vereniging 
een lijst met de namen van de leden , die gebruik 
willen maken van deze alternatieve leercontext.

Bij concerten van de muziekvereniging kan een 
verantwoordelijke van de academie aanwezig zijn die 
de leerlingen beoordeelt voor het gedeelte examen. 
Deze methode betekent een meerwaarde voor alle 
actoren die erbij betrokken zijn. En dat is mooi, een 
bank vooruit.

Elie Van Herreweghe

Leren in alternatieve leercontext
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HAFABRA EN HET INSTRUMENTARIUM  
Hafabra is geen deel van één of ander tover-
formule maar de verzamelnaam voor verschil-
lende vormen blaasorkesten: harmonie, fanfare 
en brassband. Door de meeste lezers is dit geweten 
maar een beetje wetenschappelijke informatie 
kan voor jongere en nieuwe ereleden nuttig  zijn 
om bij de komende Ceciliafeesten niet achter een 
verkeerd muziek te lopen en met wat geschied-
kundige bagage te starten.

Een harmonieorkest bestaat uit houten en koperen 
blaasinstrumenten en slagwerkinstrumenten. Een 
fanfare daarentegen omvat geen houten blaasinstru-
menten  maar enkel koper en slagwerk. De brassband 
is de Engelse vorm van fanfare en heeft een vastge-
stelde bezetting van 25 blazers. Een bijkomend 
verschil met de Belgische en Franse fanfares is dat er 
in een brassband geen saxofoons zijn.

Een beetje geschiedenis: onze Zeelse Harmonie 
bestaat even lang als België maar de eerste harmo-
nieorkesten bestaan reeds veel langer. Een eerste 
samengaan van hout, koper en slagwerkinstru-
menten was er reeds in de 14e eeuw bij de Janitsaren, 
een elitekorps in het Ottomaanse rijk. De eerste 
West-Europese harmonieorkesten ontstaan eveneens 
als militaire orkesten tijdens de Dertigjarige Oorlog 
tussen 1618 en 1648 in Duitsland. Het eigenlijk 
harmonieorkest volgens de betekenis die men 
daaraan tegenwoordig geeft, ontstond in Frankrijk 
onder Mr Lully, hofcomponist van Lodewijk XIV. 
Hij voegde aan de trompetterskorpsen fluiten, hobo’s 
en fagotten toe plus “de serpent”, een slangvormig 
basinstrument, voorloper van de tuba. Hij compo-
neerde zowel militaire als feestelijke muziek. Later 
zijn er ook klarinetten toegevoegd en midden de 19e 
eeuw saxofoons. De fanfares zoals wij die nu kennen 
zijn vooral ontstaan in de tweede helft van de 19e 
eeuw door toepassing van ventielen op de trompet 
(uitvinding van 1818) en vooral door de uitvin-
dingen van Adolph Sax( 1814-1894), verhoogden de 
mogelijkheden van zulke korpsen en ontstonden zij 
in grote getale.

De bezetting van een harmonieorkest bestaat uit 
een indrukwekkend aantal instrumenten. In onze 
Harmonie spelen bij volledige bezetting meer dan 
80 muzikanten. De houten blaasinstrumenten zijn: 
Piccolo, dwarsfluit, hobo, Engelse hoorn, diverse 
klarinetten, fagot, contrafagot en saxofoons( alt, 
tenor, bariton). De koperblaasinstrumenten: klaroen, 
hoorn, trompet, bugel, cornet, bariton, euphonium, 
trombone, bastrombone, tuba. Ook een contrabas, 
keyboard, harp, gitaar of basgitaar kunnen deel zijn 
van het instrumentarium. Tenslotte is er het slagwerk. 
In de laatste decennia groeide het slagwerkaandeel 
gestaag. Hedendaagse componisten geven steeds 
belangrijker en gevarieerder partijen aan slagwerk 
wat resulteert in een steeds groter wordend instru-
mentarium. De basisinstrumenten: pauken, grote 
trom, kleine trom, triangel, tamtam, buisklokken, 
xylofoon, vibrafoon, marimba worden meer en  
meer aangevuld met andere percussie- en effect-
instrumenten, een drumstel maakt tegenwoordig 
ook deel uit van elk harmonieorkest. Let voor het 
Ceciliaconcert in de nieuwe concertzaal “De Wiek” 
eens op het opgestelde slagwerk achteraan op het 
podium, , indrukwekkend! 

Voor alle orkesten en dus ook voor onze Harmonie 
betekent het beheer, aankoop en onderhoud, van de 
instrumenten één van de belangrijkste taken. Vele 
blaasinstrumenten zijn ondertussen privé aange-
kocht door de muzikanten maar toch gaat nog 
een groot deel van de inkomsten naar het instru-
mentarium. Recent zijn nog nieuwe pupiters met 
verlichting aangekocht, een marimba en vibrafoon. 
Dankzij sponsors, ereleden, bestuur, technische 
ploeg en muzikanten loopt bij onze Harmonie alles 
in goede banen en in de toekomst zijn wij er van 
overtuigd dat dit dank zij jullie steun zal blijven 
duren.                   

Piet Engelbeen
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JAN KETELS IN DE PRAATSTOEL

Het “harmonielid in de kijker” brengt  ons voor 
deze editie bij Jan Ketels, niet de eerste de beste, 
want in het dagelijks leven is het meestal hij die 
de vragen stelt. Jan is korpschef van de politiezone 
Hamme/Waasmunster en om veiligheidsreden 
hebben wij dan ook de babbel op neutraal gebied 
laten doorgaan in een andere politiezone: bij De 
Witte in de Palermo. Terwijl Monique Leblanc 
nauwlettend de inkomdeur in het oog houdt 
installeren wij ons aan een klein tafelken in de 
donkerste hoek van het café. Een groene thee en 
een Jupilerken en de babbel kon beginnen.

Jan is in 1952 op 16 december geboren en woonde 
gans zijn jeugd in Zele. Na zijn studies criminologie 
trad hij in dienst bij de politie. Als jonge twintiger 
sloot hij aan bij het brandweerkorps in Zele waar hij 
het door inzet en studie tot onderluitenant bracht. 
Het is via de brandweer dat hij bij het muzikaal leven 
in de gemeente betrokken werd. Veel muzikanten 
van het orkest van de brandweer zijn ook lid van de 
Harmonie, en zo is Jan half van de jaren ’70 erelid 
geworden van Ste Cecilia Zele. Zeer snel is hij een 
doorwinterd en ervaren Ceciliavierder geworden 
en dit om verschillende redenen: Als lid van de 
brandweer en de Harmonie had hij van bij zijn start 
direct twee Ceciliafeesten na elkaar, en bouwde zo 
een uitzonderlijk  uithoudingsvermogen op. Een 
tweede niet minder belangrijke reden is dat hij van 
bij het begin terecht kwam in de “Confrèrie van den 

Tuimeleir”, zowat de “spionkop” van de ereleden. 
Was het toevallig of is hij in opdracht van hogerhand 
als undercoveragent in de Confrèrie geïnfiltreerd 
daarop weet ik geen antwoord. In elk geval is Jan nu 
nog altijd een deel van die hechte vriendenkring die 
van de Ceciliamaandag een hoogtepunt gemaakt 
heeft om in het Wereld of toch zeker Zeels Erfgoed 
op te nemen. 

Dirigent Deveneyns, een oud-militair, zocht terug 
meer marsen te spelen maar het ontbrak hem aan 
klaroenen. Een enthousiaste Jan en nog een paar 
vrienden: Guido Van Uytfanghe, Peter Sigin, 
Guido Mariman …  grepen de kans om muzikant 
te worden. Hun eerste lessen kregen zij in de garage 
van Werner Christiaens. De Kliek werd terug een 
bloeiend onderdeel van de Harmonie. Onder dirigent 
Dirk De Caluwe ging de Harmonie hoge toppen 
scheren maar daalde de belangstelling voor de Kliek 
die hierdoor in een dipje belandde. In 2007 werd 
de Kliek onder impuls Geert Thienpondt, Bruno 
De Donder en Filip Verhofsté gereanimeerd, onder 
andere met paardenworstensoupekes. Momenteel 
wordt er druk gerepeteerd voor de 11 november-
viering aan het monument. Roland De Clippel, 
dirigent van de Zeelse Fanfare en leider van het 
Trompetterkorps van de Gidsen komt hiervoor naar 
Zele. Misschien kan die de Kliek blijven opvolgen? 
Dat zou een ferme boost geven.

Jan is in 2007 vertegenwoordiger van de Kliek in het 
bestuur geworden en sedert een 4-tal jaar effectief 
bestuurslid. Ook hier is hij een drijvende kracht met 
interessante ideeën en steeds paraat om te helpen aan 
de bar tijdens de repetitie. Jan Ketels heeft slechts 
één Ceciliafeest gemankeerd wegens legerdienst en 
heeft schitterende herinneringen aan de fratsen van 
Jef Rombout en consoorten. De reis naar Lienz was 
memorabel, ook dank zij de Confrèrie waar “De 
Witte Maurice” toen nog bij was. Jan is niet alleen 
actief in de Harmonie, hij is ook nog getrouwd met 
Mia Van Kerckhove, dochter van meester Petrus ooit 
tubaspeler in onze Harmonie. Met Mia heeft Jan 4 
zonen: Marc, Bart, Frank en Bob. Deze zorgden al 
voor 2 kleinkinderen en er zijn er momenteel 3 op 
komst. Er zit dus leven in de familie Ketels. Met nog 
een groene thee en een Jupilerken wordt de babbel 
afgesloten. Bedankt Jan en geniet nog van het leven.

Piet Engelbeen
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Uit de oude doos
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