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BESTE LEZER,

25 jaar geleden, in 1991, zag de eerste Phoenix het levenslicht. 

In het verleden waren er nog pogingen geweest om de Harmonie 
te voorzien van een verenigingsblad. Doch De Phoenix is met 
zijn 25 jaar en 50 edities een merkwaardige uitschieter. 

Hoe kunnen we dit beter vieren dan door u een extra editie  aan 
te bieden waarin we een bloemlezing samenbrengen met daarin 
zoveel als mogelijk uit elk nummer een artikel in de originele 
versie. 

Zo dompelt de redactie u onder in een kwarteeuw harmonie-
geschiedenis. 

Wij wensen u hierbij veel leesgenot.
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SCHALKSE FLUITERS: 
De K.H. Ste-Cecilia Zele Nationaal Kampioen 1997 

 
Kan dit verhaal waar zijn of heb ik het gewoon 
verzonnen?  Is het waar dat  onze vereniging op 
22 februari 1997 Belgisch Fedekam - kampioen 
werd in het Lemmensinstituut te Leuven ?  
 
Na het behalen van de provinciale titel in het 
Cultureel Centrum te Berlare werd onmiddellijk 
gedacht aan de voorbereiding van het nationaal 
kampioenschap in Leuven. Onze dirigent had zijn 
plannetje reeds klaar : wij zouden de kans wagen 
met de stukken Spartacus (Jan Van der Roost) en 
The Year of the Dragon (Ph. Sparke). Het laatste 
werk had Dirk De Caluwé opgestuurd naar de 
keuringscommissie van Fedekam. Het stond in het 
repertorium als superieur werk opgegeven voor 
Brassband, doch er bestond sedert 1989 reeds een 
bewerking voor Harmonie. De goedkeuring vormde 
geen enkel probleem en het repeteren kon beginnen. 
Tijdens de misviering van de Ceciliafeesten werd 
een prachtig deel van dit werk ten gehore gebracht.   
 
 
De inschrijving belandde bij het nationaal 
secretariaat van Fedekam, doch daar kregen wij te 
horen dat The Year of the Dragon niet kon gespeeld 
worden omdat de goedkeuring pas kon ingaan vanaf 
het jaar 97-98. Grote consternatie alom : 1997 was 
nog maar enkele dagen oud en we zaten al tot over 
de oren in de problemen. Afwijkingen van het 
reglement werden niet toegestaan zodat wij moesten 
uitwijken naar een ander werk. In eerste instantie 
werd geopteerd voor Incantation and Dance (J.B. 
Chance) waarmee het provinciaal kampioenschap 
behaald werd, doch dit werd te licht bevonden 
tegenover de stukken waarmee onze concurrentie 
zou uitpakken. Er restten ons nog maar 5 weken 
voor de wedstrijd en we hadden nog steeds geen 
tweede keuzewerk.  
 
 
De schoonvader van de dirigent,mijnheer 
Vanmechelen, had het lumineuze idee om Dirk als 
nieuwjaarsgeschenk een partituur te geven van het 
Engelse werk  The Sword and the Crown (E. 
Gregson).  Dit voldeed  “toevallig” aan alle 
tornooivoorwaarden en klonk nog mooi ook. In 
samenspraak met de muzikanten werd toen beslist 
om zich met alle hens aan dek en volle overgave te 
storten op dit muziekwerk. De repetities werden nog 
langer, nog  intenser  en volgden zeer kort op 
mekaar door het inlassen van menige extra-
herhaling. De muzikanten werd op het hart gedrukt 
ook thuis nog veel te oefenen om de finesses beet te 
krijgen.  
 
 

Het was dan ook een gemotiveerd en geconcentreerd 
korps dat met twee autocars en een vrachtwagen 
(dank u, transport Claeys !) naar Leuven reed : 88 
muzikanten, de technische ploeg, het voltallige 
bestuur en tal van ereleden vormden de Zeelse 
delegatie in dit oord van muziek. De registers 
werden gelijk gestemd in een oefenruimte en dan 
namen de muzikanten plaats aan hun lessenaar in de 
prachtige concertzaal. Het slagwerk was te eng 
behuisd zodat deze instrumentisten als 
slangenmensen tussen hun apparatuur dienden te 
evolueren. Met het inspeelwerk Martinizza  
(P.Swerts)  werden onmiddellijk de ambities van 
onze Harmonie in de verf gezet  In  The Sword and 
the Crown wordt de bestorming van een burcht 
gedurende de Rozenoorlog geëvoceerd . 
Stormenderhand maakte ons Muziek zich meester 
van alle toehoorders. Spectaculair en antifoon 
sprongen de tonen van alle kanten naar de oren en 
naar het hart.  Vervolgd  werd met het slavenepos 
Spartacus (Jan Van der Roost) dat magistraal werd 
vertolkt. Dit bleek niet alleen uit het overdonderende 
applaus van alle aanwezige muziekkenners, maar 
ook uit de beoordeling van de veeleisende jury.  
 
Met spanning werd ook de prestatie van onze 
concurrent, de K.H. De Eendracht uit Wommelgem 
gevolgd. Zij brachten onder leiding van Luc 
Versavel  Manhattan Pictures (Jan Van der Roost) 
en  Symphonie nr 1 uit The Lord of the Rings (J. De 
Meij) ten gehore. Dit laatste werk werd 
noodgedwongen in zijn totaliteit (45 minuten) 
gespeeld omdat het onwrikbare wedstrijdreglement 
niet toelaat slechts bepaalde fragmenten van een 
werk uit te voeren. De jury had de moeilijke taak het 
onvergelijkbare te vergelijken , doch gaf toch een 
uitgesproken voorkeur aan de pr:estatie van ons 
korps : Nationaal Kampioen met 95 % op 100 
tegenover 93,5 % voor Wommelgem. Kwam daarbij 
de SABAM-prijs voor de beste uitvoering van een 
Belgische compositie. Voorzitter René en  chef  Dirk 
kwamen als twee schalkse ruiters op het podium en 
namen werkelijk fier de trofeeën in ontvangst.  In 
euforische stemming keerde het gezelschap terug om 
de nationale titel  te vieren , niet naar de 
Koekoekstraat in Melle, maar in het harmonielokaal 
“Het Anker” te Zele.  Welnu, beste lezer, wat denkt 
u ervan ? Is dit verhaal waar of niet waar ? 
....................................... 
Het is WAAR  , zoals 100% van onze intelligente 
lezers reeds door hadden. Alstublieft !!  (E.V.H.) 
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Het lang verwachte weekend van 21 en 22 maart 
stond in het teken van de verbroedering met onze 
muzikale evenknieën uit Werden-Essen (Duitsland). 
Ongeveer 75 gasten kwamen met een dubbeldeksbus 
toe precies op het afgesproken middaguur. De 
gastfamilies uit Zele en omstreken stonden 
benieuwd hun muzikanten en partners op te 
wachten. Het Parochiecentrum vormde de geschikte 
ontmoetingsruimte voor een eerste kennismaking. 
Na de middag gingen in de Kouterkapel, de St. 
Ludgeruskerk, het Zeelse museum en in de stokerij 
Rubbens rondleidingen door waar lokale gidsen in 
vloeiend Duits de geïnteresseerden iets bijbrachten 
over het rijke Zeelse patrimonium. Er was ook wat 
tijd om te winkelen of te genieten van de 
overvloedige Belgische biercultuur. De muzikanten 
bleven plichtbewust echter zeer sober vermits zij een 
herhaling en een uitvoering af te werken hadden.  
 
 
Dirigent Erhard Naschinski van het Pfarrorchester, 
ook actief in militaire orkesten, had een fraai 
programma samengesteld om het eerste deel van ons 
eerste INTERNATIONAAL DUBBELCONCERT 
gestalte te geven. Het is uiterst verrijkend mee te 
maken hoe in een ander land harmoniemuziek 
beoefend wordt. Andere benadering, andere 
accenten, zelfde medium: de universele muzikale 
taal. Zeer toepasselijk klonk eerst An fernen Ufern 
(Hans Zander) waarmee hoogstwaarschijnlijk Zele 
bedoeld werd, amper 250 kilometer verwijderd van 
Werden. Een Odyssey (Jay Chattaway) hadden de 
Werdense musici zeker niet hoeven te maken. 
Bekend in onze oren klonk Jesus Christ Superstar 
(A.L.Webber). Solist Kristof Grabe (altsax) werd 
gedragen door een tapijt van doorvoelde klanken in 
Air poétique (Ted Huggens). Met Selections from 
Starlight Express (A.L.Webber) kwam er een 
behoorlijke SST- vaart in Gasthof Het Anker en met 
Latin Suite (Rita Defoort) -solist Markus 
Gantenberg-  hoorden we componenten uit Jazz- en 
wereldmuziek. Trompettist Michael Katz kwam 
goed uit de verf in de Trompeter-Serenade (Edmund 
Löffler), een voorbeeld van het repertorium dat 
Heimat- concerten bieden. Thema en finale uit 
Bilder einer Ausstellung (Modest Mussorgsky) sloot 
het eerste deel af wanneer men het bisnummer 
Instant Concert -een compilatie van zeer bekende 
melodieën- niet meerekent. 
 

Presentator André Vervaet nodigde het talrijke 
publiek na een smakelijke pint uit om opnieuw 
plaats te nemen voor het tweede deel van het 
concert. Dirigent Dirk De Caluwe slaagde erin om 
het marsgenre  op hoog muzikaal niveau te brengen. 
De Mars van het 4e Linie (Jean Muldermans) en de 
Mars van de 11e brigade “De Egel” (Jos 
Moerenhout) klonken wondermooi. Onze Harmonie 
werkt samen met muziekuitgeverij BERIATO om 
jonge Vlaamse componisten te promoten. Het uiterst 
enthousiaste publiek mocht hiervan een voorproefje 
smaken. Twee wereldpremières op één avond: The 
Quest (Ben Appermont/Frank Van Baelen) en 
Capriccio for Basstuba (Erik Mast) -solist Wim 
Dierick- klinken veelbelovend. Vooral Wim viel 
enorm veel bijval te beurt met zijn virtuoze 
glansprestatie. The Hunchback of Notre Dame (A. 
Menken) verbond diverse muziekstijlen die 
verwijzen naar de Lichtstad. Dirk De Caluwe liet 
reeds in zijn REMUZE-kaarten kijken met de 
uitvoering van een Glenn Miller Medley (arr. 
Nashiro Iwai). Wie zou daar niet van “In the Mood” 
raken? Het applaus was overweldigend en noopte tot 
een bisnummer. Na de voorstelling volgde een 
“gemütliches Zusammensein” met veel contacten 
tussen de Zeelse en Werdense delegatie. 
 
Zondag luisterde het Pfarrorchester de H. mis van 11 
uur op met prachtige harmoniemuziek. Tijdens de 
viering kon men zowel Duits- als Nederlandstalige 
teksten horen. De heer Deken had zich bijzonder 
ingespannen om een zinvolle sfeer en thematiek uit 
te werken die recht naar het hart ging. Volgde dan de 
academische zitting met receptie, aangeboden door 
het Gemeentebestuur. De sprekers: de burgemeester, 
de voorzitters van beide harmonieën en de 
voorzitster van de cultuurraad beklemtoonden de 
historische banden die beide gemeenschappen 
verbinden via Sint-Ludgerus. Wederzijds voelt men 
behoefte om de verbroedering nog voort te zetten in 
Europees perspectief. Concrete afspraken zijn 
gemaakt, uitnodigingen zijn gewisseld. Een drink 
bezegelde de vriendschap, waarop de gasten op 
gewaardeerde uitnodiging van de Dekenij naar het 
Parochiecentrum togen om samen met de 
gastfamilies van een lekker noenmaal te genieten. 
Klokslag 16 uur keerden onze Werdense kameraden 
met de autocar terug naar het land van Liudger, 
geestdriftig achternagewuifd door hun gastheren en 
gastvrouwen. Een onvergetelijk weekend. (E.V.H.) 

 PFARRORCHESTER	  ST.	  LUDGERUS	  WERDEN	  OP	  BEZOEK	  
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MATEN  EN  GEWICHTEN 
 
Een compleet harmonieorkest een nieuw 
uniform aanmeten en bezorgen is een 
hectische onderneming. Je zal  geen enkel 
bestuurslid van een muziekvereniging, die 
het al eens meegemaakt heeft, horen 
tegenspreken dat hierbij het zenuwstelsel 
hevig op de proef gesteld wordt. Het hele 
karwei ligt, gelukkig voor ons, achter de rug 
en we kunnen er al eens voorzichtig mee 
lachen.  
 
Laat ik beginnen met de keuze van de kledij. 
De meest uiteenlopende mogelijkheden 
staan open en de meningen zijn uiteraard 
sterk verdeeld. Sommigen breken een lans 
om elke muzikant, dame of heer, in dezelfde 
plunje te laten uitpakken. Anderen vinden 
dat uniseks - gedoe maar niets en eisen in 
een tijdperk van algemene vervaging een 
treffend onderscheid tussen een hij en een 
zij.  
 
Eens dit dilemma opgelost steken er andere 
knellende vragen de kop op. Wat moet 
uniform zijn en wat niet? Over het al dan 
niet dragen van gelijk (w)ondergoed is er 
doorgaans weinig discussie, wie per se wil 
draagt voor mijn part een tanga of een 
kuisheidsgordel. Maar moet iedereen 
dezelfde kousen en schoenen aanhebben? 
Welke zijn de meest passende kleuren? Is het 
om hebben van een “blazer” onontbeerlijk 
of zou een colbertjasje niet beter geschikt 
zijn? Is een das stijlvoller dan een 
vlinderdas, of juist niet? Zouden we geen 
zijden sjaaltje nemen, dat staat toch zo 
zwierig? Misschien een pochetje in het 
linker bovenzakje? Wat te denken van een 
aangepast hoofddeksel? Hoe zit het  met de 
vaandrigs, de technische ploeg en de 
bestuursleden? Tooien zij zich met hetzelfde 
kostuum of is er een delicaat onderscheid? 
Zo ja, hoe moeten deze dan gekleed zijn?  
 
 
 
 
 

Je ziet, beste lezer, er is ruimschoots stof 
aanwezig om oeverloze palavers  mee te 
vullen. Wanneer je dus na een vergadering 
zwaar uitgezakt bent en een feilloos excuus 
zoekt voor je laattijdige thuiskomst raad ik 
je sterk aan om met de nodige overtuiging 
uit  te leggen dat er nog geruime tijd van 
gedachte gewisseld werd over de nieuwe 
outfit van de maatschappij. Bedank mij 
maar voor deze tip. 
 
Dan komt de selectie van de winkel(s) aan 
bod waar de kledij kan aangeschaft worden. 
Hopelijk is dit een bonafide zaak want er 
kunnen onprettige verrassingen opduiken 
wanneer men met een zwart schaap 
commercie doet. Zijn al deze hindernissen 
overwonnen, dan kunnen de prototypes van 
de uniformen eindelijk  hun blijde 
opwachting maken in het korps. Maar dan 
stel je vast dat er nog meer verscheidenheid 
is in de maten en gewichten van de 
muzikanten dan in de instrumenten die zij 
bespelen. Het gamma gaat van piccolo naar 
bombardon, van kleine trom naar  pauk, van 
triangel naar grote gong. Of in 
Montignactermen uitgedrukt van bluts naar 
buil, van huidplooi naar vetkwab, van holte 
naar welving, van pezig naar vlezig. Wat 
een lieve lust voor het oog om die potpourri 
te aanschouwen en een bron van zinnelijke 
prikkeling te gissen welke vleesgeworden 
modellen zich onder de gelijkmatige 
klederdracht kunnen verschuilen.  
 
Zwijg me dan alsjeblief over vermageren of 
gewichtstoename, want het uniform is een 
momentopname die geen rekening houdt met 
nakomende abdominale geneugten of 
stoïcijnse onthechting. Ik hou dus mijn hart 
vast wanneer tijdens de volgende 
Ceciliafeesten niet alleen de stoppen maar 
ook de knoppen doorschieten. (E.V.H.) 
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 - CD PROMOTIECONCERT-          
 
Op 10 november 1998 sprak harmonievoorzitter 
René De Smedt het publiek toe ter gelegenheid van 
het uitbrengen van de eerste CD van de Harmonie. 
Ziehier de tekst van zijn redevoering: 
 
“ Geachte Genodigden, Dames en Heren, Goede 
vrienden van de K.H. Ste- Cecilia, 
Wij zijn fier u vanavond, na dit promotieconcert, 
onze nieuwste telg voor te stellen. Het was een 
lastige bevalling, het leek soms meer op een 
ezelsdracht, maar het is gelukt; hij is er: onze eerste 
CD! 
En het kind moest ook een naam hebben. Het 
voorstel van onze secretaris om het CECILIADE te 
heten werd direct aanvaard, temeer daar deze titel een 
hint geeft over de inhoud, de vlag die de lading dekt. 
De CD heeft ook vele vaders en moeders. Leest u er 
het bijhorende boekje even op na, dan zal je merken 
dat zowat 150 personen actief hebben meegewerkt 
aan de opname van CECILIADE. 
 
Onze bewondering gaat in de eerste plaats naar 
dirigent Dirk De Caluwe, en al zijn muzikanten , 
want het heeft hen letterlijk kilo’s zweet gekost om 
de opname tot een goed einde te brengen. U moet 
namelijk weten dat 9 en 10 mei zowat de heetste 
dagen waren van het voorjaar. Om je dan met zo’n 
100 personen gedurende 2 volle dagen op te sluiten 
in een broeikas zoals het Cultureel Centrum van 
Berlare, (een schitterende accommodatie waar wij als 
Zelenaars jaloers mogen op zijn, maar gezien de hoge 
temperatuur toch een oven) dan moet je wel super 
gemotiveerd zijn. Ik kan u verzekeren dat ik nooit 
eerder zo’n enthousiaste en gedisciplineerde 
muzikanten heb gekend. 
 
Maar zoals ook elk jonggeboren kind een peter en 
meter nodig heeft, zijn wij voor onze CD op zoek 
gegaan naar enkele sponsors die de basiskosten van 
de opname op zich hebben genomen. Zonder hen 
hadden wij deze droom niet kunnen verwezenlijken, 
en wij zijn hen zeer dankbaar voor hun spontaan 
engagement. Vermelden wij de heer Guido Van 
Hemelrijck van Deloitte en Touche, die we vanavond 
tot zijn spijt moeten verontschuldigen, alsook de heer 
en mevrouw Paul De Roover van Dero Construct, en 
de heer en mevrouw Stefaan Baert van Armamast. 
 
Jaren hebben wij erover gesproken, gewikt en 
gewogen. Werd het immers niet hoog tijd om het 
succes van deze vereniging te vereeuwigen? Wij zijn 

immers nog altijd regerend Belgisch kampioen in 
superieure afdeling. Maar ieder van ons was er ook 
van overtuigd dat het resultaat 100 % af moest zijn. 
En dat is het ook geworden; onze CD brengt immers 
een staalkaart van ons muzikaal kunnen. Het geeft 
niet alleen een overzicht van diverse muziekgenres, 
van marsen tot filmmuziek, maar ook 2 werken 
(Martenizza en Spartacus) zijn live opnames van het 
bewuste kampioenschap in Leuven. Zo kan u zichzelf 
overtuigen dat wij terecht de titel van Belgisch 
kampioen behaalden.  
 
Wij streven reeds jaren ernaar om via onze 
muziekkeuze werken van eigen Vlaamse 
componisten op het programma te plaatsen. Deze 
zorg delen wij onder andere met de 
verantwoordelijken van de provinciale overheid, die 
reeds vele jaren inspanningen leveren om 
Hafabramuziek van Belgische componisten te 
promoten. 
In de uitgeverij Beriato hebben wij de ideale 
bondgenoot gevonden: op onze CD vindt u immers 
ook werk van jonge Belgische componisten welke 
voorheen nooit op CD verschenen. Dank aan Ben 
Haemhouts en Joeri Briat van Beriato voor de 
samenwerking, het was een boeiende ervaring. 
Rest er mij ook alle sympathisanten te danken die 
reeds hun CD bestelden. Wie er nu nog geen heeft 
kan na het concert nog zijn exemplaar kopen achter 
in de zaal, het entreegeld van deze avond kunt u zelfs 
recupereren. Het is immers het ideale 
eindejaarsgeschenk dat elke harmonist in huis zou 
moeten hebben. 
10 november 1998 is voor onze harmonie niet alleen 
een speciale dag, maar het bewijs wordt weer eens 
geleverd dat onze harmonie een grote familie is. Wij 
feliciteren immers vanavond een van onze trouwste 
muzikanten die uitgerekend vandaag 50 jaar gehuwd 
is, en er toch aan hield om present te zijn. Graag uw 
applaus voor onze eresecretaris Oscar Kesteleyn. 
Vooraleer onze harmonie het concert besluit met de 
korpsmars Zele Voorwaarts (die mocht natuurlijk niet 
ontbreken op de CD) mag ik deze bloemen aanbieden 
aan onze dirigent uit erkentelijkheid voor zoveel 
inzet, en aan onze gastspreker André waar we zoals 
gewoonlijk steeds weer kunnen op rekenen. Mag ik 
tot slot symbolisch de eerste CD ’s overhandigen aan 
onze heer burgemeester en aan beide sponsors. 
Ik dank u voor uw aandacht.” 
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 - HARMONIE GAAT NAAR DE BEURS -          
 
 
Nu de beursintroducties wekelijks de financiële 
bladen halen zullen er misschien onder u zijn die 
van deze titel nog nauwelijks verwonderd 
opkijken. Zo een vaart loopt het echter met de 
Harmonie nog niet. We zijn een dynamische en 
snelgroeiende vereniging maar ons spaarpotje  is 
nog niet van die grootte dat we morgen al in de 
BEL-20 kunnen terechtkomen. Wat ons naar het 
Brussels Beursgebouw voerde had een totaal 
andere reden.  
 
Op 22 oktober had er de huldiging plaats van 
eresenator Etienne Cooreman ter gelegenheid van 
zijn afscheid als Voorzitter van de raad van bestuur 
van de Beurs van Brussel. De Heer Cooreman had 
de uitdrukkelijke wens geuit dat de Koninklijke 
Harmonie deze viering zou opluisteren. Het 
betekende zowel voor de muzikanten als voor het 
bestuur een zeer grote eer en tevens een uitdaging 
om aan de verwachtingen van ons bestuurslid te 
voldoen. Regelmatig hebben er op de voormalige 
beursvloer manifestaties plaats en reeds veel 
gerenommeerde orkesten hebben er concerten 
gegeven, maar het was de eerste maal dat een 
harmonie die bovendien zelfs geen beroepskorps 
was, de kans kreeg in dit uniek kader en voor een 
select gezelschap haar muziek ten gehore te 
brengen. Uit de toespraken is gebleken dat de Heer 
Cooreman ervan houdt zijn omgeving ten gepaste 
tijd iets ongewoon te presenteren om zodoende 
haar visie op bepaalde aspecten te doen herzien. 
Hij was bv. de eerste persoon die in de jaren zestig 
op de NAVO-conferentie in het Nederlands het 
woord voerde. Aan de reacties van het publiek en 
de aandacht waarmee het concert gevolgd is mogen 
we aannemen dat de Harmonie erin geslaagd is de 
genodigden in positieve zin te verrassen.  
 
Onder de prachtig gerestaureerde plafonds bracht 
ons harmonieorkest achtereenvolgens Fanfare and 
Flourishes van James Curnow, op aanvraag van de 
familie de Mars van de Ardense Jagers en  nadien 
Canterbury Choral van Jan van der Roost. Deze 
serene muziek klonk nog indrukwekkender door 
het weergalmen onder de gebeeldhouwde 
gewelven. De spetterende “Ouverture to Candide” 
van Leonard Bernstein liet de Harmonie toe alle 
registers open te zetten terwijl nadien met Hymn to 

the Fallen uit “Saving Private Ryan”, muziek van 
John Williams, eerbetoon werd gebracht aan allen 
die voor onze vrijheid hun leven gaven. Via 
Bagatelle van de jonge Vlaamse componist Ben 
Haemhouts, als het ware digestief, voerde Dirk De 
Caluwé zijn muzikanten naar het Parijs van Victor 
Hugo met de ondertussen overbekende melodieën 
uit Les Misérables. Het harmonieconcert werd 
afgesloten met een swingend “Strike up the Band” 
van Georges Gershwin.  
 
De ouverture van de huldiging van Senator 
Cooreman mocht als geslaagd beschouwd worden, 
nu volgden de verschillende toespraken door 
achtereenvolgens de Heer Jean Peterbroeck, 
Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur van 
BXS, Meester Storme, collega en goede vriend van 
mijnheer Cooreman, Senator Cooreman zelf en 
tenslotte het eindwoord door de Heer Olivier 
Lefèbvre, huidig Voorzitter van de raad van 
bestuur van de Beurs van Brussel. Uit alle 
toespraken bleek dat de Heer Cooreman de 
voorbije decennia van grote betekenis geweest is 
voor de evolutie van ons land zowel op politiek als 
financieel vlak. Hij lag aan de basis van wat 
achteraf de wet Cooreman- De Clercq genoemd is 
en waardoor de gewone burger eind jaren zeventig, 
begin tachtig via het fiscaal aftrekbaar beleggen in 
Belgische aandelen betrokken werd in de dynamiek 
van de bedrijfswereld. Gedurende jaren was hij 
Voorzitter van de senaatscommissie voor financiën 
en als Voorzitter van de Beurs van Brussel heeft hij 
de funderingen gelegd om te evolueren naar een 
Europese Beurs die de concurrentie moet 
aankunnen met de rest van de wereld. Het gaf ons, 
Zelenaars en Harmonisten, een fier gevoel de 
persoon van Etienne Cooreman als bestuurslid van 
onze maatschappij te mogen kennen. Met een 
geschilderd portret prijkt deze ”BZ” nu in de 
galerij van de Groten van de Brusselse Beurs. 
 
Een verzorgde receptie sloot deze prachtige avond 
af die in de annalen van de Harmonie een 
belangrijke plaats zal toegewezen krijgen. Bedankt, 
Mijnheer Cooreman voor de eer die u onze 
vereniging hebt aangedaan. Piet Engelbeen. 
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ORATORIUM  LUDGERUS : 28 en 29/4/2000-  
 

Een parel op de kroon van 1200 jaar Zele 
 
 
Een tweetal jaar geleden werd in het kader 1200 
jaar Zele door de Gemeentelijke Raad voor 
Cultuurbeleid besloten een oratorium te laten 
componeren. Men wilde hiermee hulde brengen 
aan het leven en werk van Sint-Ludgerus, 
patroonheilige van de gemeente Zele. 
 
Het was zeker geen gemakkelijke opdracht, maar 
na heel wat vergaderingen en bijeenkomsten was 
eindelijk de kogel door de Sint-Ludgeruskerk: het 
oratorium kwam er. 
 
Als tekstdichter werd E.H. prof. Peter Smidt 
aangesproken die het leven en het werk van St. 
Ludgerus in een twaalftal teksten belichtte. Als 
componist werd Jan Hadermann  aangesproken 
(verder meer hierover). De algemene en artistieke 
leiding werd toevertrouwd aan niemand minder 
dan onze dirigent Dirk De Caluwe.  
 
Werkten mee aan de uitvoering: onze Koninklijke 
Harmonie, samen met de Zeelse koren, 
Makeblijde, Consonanti, De Minnezangers, en 
Vehementi Spiritu, en verder het koor Dulcisona 
uit Gent. Samen ongeveer 150 koorleden en een 
70- tal muzikanten. De solisten: mezzosopraan 
Lucienne Van Deyck en de basbariton Jan Van 
Der Crabben verleenden eveneens hun 
medewerking. 
 
Zoals eerder vermeld, zorgde Jan Hadermann 
voor het muzikale gedeelte, wij stellen u even de 
componist voor: Jan Hadermann werd in 1952 te 
Reet (bij Antwerpen) geboren. De eerste stappen 
in de muziekwereld zette hij aan de hand van zijn 
vader die als dirigent, componist en violist een 
zeer verdienstelijk muziekliefhebber – muzikant 
is. Dat aanvankelijk muziekonderricht werd dan 
verder gezet aan de muziekacademie van 
Hemiksem bij Marcel Slootmakers en de gekende 
pianopedagoge Liliane Esser- Herchuelz. Zijn 
professionele opleiding genoot Jan Hadermann 
aan het Lemmensinstituut, eerst in Mechelen, 
daarna in Leuven. Hij behaalde daar in 1974 het 

diploma laureaat compositie en 
muziekopvoeding. Dit diploma omvat naast een 
ruime onderwijsbevoegdheid ook de eerste 
prijzen van notenleer (Lode Dieltjens), harmonie 
(Frans Geysen), contrapunt en fuga (Jos Van 
Looy). Vervolgens studeerde Jan Hadermann bij 
componist Willem Kersters aan het Koninklijk 
Vlaams Muziekconservatorium te Antwerpen en 
behaalde daar een eerste prijs compositie. Vanaf 
1977 reeds is Jan Hadermann docent contrapunt 
en fuga aan het Lemmensinstituut te Leuven. 
Sinds 1979 docent harmonie en compositie aan de 
Kon. Beiaardschool “Jef Denijn” te Mechelen. 
Sinds 1994 docent Hafabra – directie (theorie) 
aan het Kon. Vlaams Muziekconservatorium te 
Antwerpen. Naast het componeren en lesgeven is 
hij verder nog bedrijvig als dirigent en jurylid in 
binnen- en buitenland. Jan Hadermann schrijft 
o.a. voor symfonisch orkest, diverse 
blaasorkesten, piano, koor, diverse 
kamermuziekensembles, elektronische muziek. In 
1993 mocht Jan Hadermann de vierjaarlijkse 
SABAM – prijs voor Hafabra in ontvangst 
nemen. 
 
Onze harmonie was zeer vereerd dit werk van Jan 
Hadermann te mogen uitvoeren, en dit onder de 
kundige leiding van Dirk De Caluwe. Zowel 
vrijdag als zaterdag  kwamen heel wat 
muziekliefhebbers naar onze St.- Ludgeruskerk. 
Zij genoten van een zeer hoogstaande uitvoering 
door koor, solisten en orkest. Na de uitvoering 
gaven de aanwezigen aan de uitvoerders een 
minutenlang applaus. Bloemen werd gegeven aan 
componist, tekstschrijver, dirigenten der koren en 
tenslotte aan onze dirigent, Dirk De Caluwe, die 
op zijn beurt de bloemen overhandigde aan 
mevrouw Josée Standaert, de initiatiefneemster 
van dit oratorium. Het geheel werd afgesloten 
met een verzorgde receptie in de raadzaal van het 
gemeentehuis. De Phoenix wenst op zijn beurt 
iedereen die heeft meegewerkt aan dit oratorium 
van harte proficiat voor deze schitterende 
uitvoering. 
(A.E.)
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JAN PRAET  

 
 
Het jaar «2000 » zal de Zeelse geschiedenis 
ingaan als een heel belangrijk jaar op 
verschillende aspecten maar vooral op cultureel 
vlak is het totnogtoe onovertroffen met als 
apotheose de Musical Jan Praet die uitgevoerd 
werd gedurende de maand september in 
Evenementenhal Topspin. Acht uitverkochte 
vertoningen voor gemiddeld 600 personen 
maakten er een unieke gebeurtenis van voor 
onze gemeente. 
 
Het startte allemaal bij twee Zelenaars, Bart 
Picqueur, componist en Frank Van Mossevelde, 
auteur. Gebaseerd op het gelijknamig boek van 
Honoré Staes produceerden zij de musical met als 
doel deze te laten opvoeren door de twee 
toonaangevende culturele verenigingen in Zele, 
Theater Rhetorika en de Koninklijke Harmonie 
Sinte -Cecilia. Het was een uitzonderlijk grote 
uitdaging die Theater Rhetorika durfde aangaan en 
die door de ploeg van productieleider, Luc Boeve 
perfect is uitgevoerd. Alle toeschouwers waren 
wild enthousiast over de professionele aanpak. 
Meer dan 80 acteurs op het podium en hetzelfde 
aantal muzikanten eronder, tientallen personen 
voor de technische realisatie, allen hebben zij 
gedurende maanden het beste van zichzelf gegeven 
voor dit evenement.  
 
 
Van bij de start wordt de aandacht van de 
toeschouwer onmiddellijk voor honderd procent 
gescherpt: in een mysterieuze sfeer van klank en 
licht wordt Jan Praet terechtgesteld. Het 
eindtafereel dient als uitgangspunt om een 
terugblik te werpen op zijn figuur en het leven van 
zijn bende tijdens de Franse bezetting. Pastoor 
Sinave weigert de eed van trouw af te leggen aan 
de Republiek en na schermutselingen in de kerk, 
met de toevallige hulp van Jan Praet, duiken zij 
onder, Jan Praet in de Gratiebossen en de pastoor 
bij Wannes De Schrijver. Het Zeelse volk schept 
moed uit de vernedering door Jan Praet van de 
plaatselijke machthebbers en velen vervoegen hun 
nieuwe held in zijn schuiloord  om van daaruit de 
onderdrukker te belagen. 
 
 
 

In de belangrijkste rollen ziet het publiek 
schitterende vertolkingen door onder meer Tijl 
Dauwe als Jan Praet, Saskia Van Kerckhove als 
zijn vriendin Wannemie, Philippe Robrecht 
verteller, Tom De Smedt, André Vervaet , Mark 
De Block en vele anderen als Bendeleden , Frank 
Van Mossevelde als koster Mong de zot en een 
schare dorpelingen, het koor uit deze musical. In 
enkele uren tijd maken zij de groei en de 
ondergang mee van de bende van Jan Praet. De 
nodige romantiek in dit epos zorgt voor een aantal 
schitterende hoogtepunten met Tijl Dauwe en 
Saskia Van Kerkhove. De marktscène met 
steltenlopers, vuurspuwers, marktkramers, 
acrobaten enz . getuigt van de kennis waarmee 
regisseur Marc Laureys een massa figuranten en 
spelers kan leiden.  
 
De grootste eer voor de verwezenlijking van dit 
project gaat ongetwijfeld naar Theater Rhetorika 
dat het financieel risico van deze productie 
aangedurfd heeft, en dat eens te meer bewezen 
heeft over een prachtige ploeg te beschikken zowel 
op technisch als organisatorisch vlak. Als redacteur 
van de Phoenix ben ik echter ook fier op het 
aandeel van onze Harmonie in deze musical. De 
uren van voorbereiding, eerst in den Anker en 
nadien in Topspin, de laatste weken bijna 
dagelijks, hebben veel  geëist van onze muzikanten 
maar het resultaat en de sfeer waren schitterend.  
 
Dirk De Caluwe synchroniseerde  op meesterlijke 
wijze het orkest met de acteurs op scène. Alles 
verliep zo perfect dat men op sommige 
ogenblikken zou kunnen vergeten zijn dat alles op 
en onder de scène life gebeurde. Geen vooraf 
opgenomen teksten of aria’s. De musical « Jan 
Praet » zal dus zeker geschiedenis schrijven in 
Zele : geschreven en gecomponeerd door 
Zelenaars, de eerste samenwerking tussen Theater 
Rhetorika en Harmonie en naar het schijnt ook de 
eerste maal dat een musical samen met een 
harmonieorkest wordt geproduceerd. Zele is een 
gemeente die cultureel leeft dat is eens te meer 
bewezen. 
 
Piet Engelbeen.    
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10 JAAR REMUZE  
 
Toen 10 jaar geleden Hugo Heirman en 
dirigent Dirk De Caluwe in Gasthof "Het 
Anker" het idee opperden om "een groot 
openluchtconcert te organiseren op de 
markt in Zele met de harmonie", hadden 
zij wellicht nooit durven dromen dat 
Remuze ooit tot ver buiten de 
gemeentegrenzen een naam zou worden 
die niet meer weg te denken zou zijn uit 
het muzikale gebeuren in Vlaanderen.  
 
In 1991 verscheen het eerste Remuze-
podium voor het gemeentehuis. Toen liet 
één van de muzikanten van de harmonie 
zich ontvallen dat, ik citeer, "het toch een 
grote kiosk was". Deze "kiosk" zou in de 
loop der jaren letterlijk en figuurlijk almaar 
groter worden. Steeds meer gerenommeerde 
solisten vonden de weg naar het Remuze-
podium. Er werd geld noch moeite gespaard 
om Remuze te laten uitgroeien tot een 
volwaardig festival dat zijn plaats moest 
krijgen binnen het muzikale gebeuren in 
Vlaanderen. De palmares is in de loop der 
jaren indrukwekkend geworden. 
 
De gedrevenheid en het muzikale 
meesterschap van dirigent Dirk de Caluwe 
stuwden mee het festival naar een absoluut 
hoogtepunt. De inspanningen die werden 
gevraagd van de muzikanten, koorleden of 
choreografen waren zwaar, maar de 
artistieke beloning was des te mooier. 
Talent van eigen bodem de kans geven was 
één van de hoofdbekommernissen van Dirk 
De Caluwe doorheen gans het Remuze-
project, talent dat in overvloed aanwezig is 
in de harmonieën, koren, choreografische 
en toneelverenigingen van onze gemeente. 
Dirk heeft dit op een perfecte manier 
ingeschakeld in de festivals van de 
afgelopen jaren.  

Remuze is mede ook geworden wat het nu 
is dankzij een sterke groep vrijwilligers. 
Medewerkers van het eerste uur Mark 
Rogiers, Geert en Bart Heirman, leden van 
de technische ploeg van de harmonie, Chris 
Van Lysebetten en ouderdomsdeken Gilbert 
De Leenheer, hebben samen met alle andere 
vrijwillige medewerkers Remuze door 
zware stormen geloodst en vochten soms 
met de moed der wanhoop voor hun 
Remuze. En dat doen zij nog steeds, al is de 
vroegere momentane vertwijfeling 
omgetoverd tot zekerheid en hoop, en dit 
onder impuls van belangrijke nieuwe 
krachten in de Remuze-ploeg, waaronder 
Dhr. Paul De Roover. 
 
 Over Remuze zal wellicht nog veel gezegd 
en nog meer geschreven worden. Over (hoe 
het was) in de pioniersjaren en over het 
heden. Wat het heeft bijgedragen tot de 
culturele uitstraling van onze gemeente. En 
over wat mensen bezielt om enorme risico's 
te nemen. Wat dit laatste betreft kan nu 
reeds gezegd worden dat het de liefde voor 
muziek is geweest. Muziek waarvan Plato 
reeds de kracht inzag toen hij meer dan 
2000 jaar geleden schreef: 
 
 
 
"Muziek is een mentaliteit. Ze geeft een 
ziel aan de wereld, vleugels aan de geest, 
kracht aan de verbeelding, charme aan de 
treurigheid, vreugde en leven aan alles op 
aard. Zij ligt aan de oorsprong en is deel 
van al hetgeen goed, waar en schoon is. " 
 
 
 
Hugo Heirman 



Pagina 26 De Phoenix – 11de jaargang nr. 2 – november  2001



Pagina 27De Phoenix – 12de jaargang nr. 2 – november  2002

 

- DE KICK VAN EEN KIEKJE -  
 
Heb je er al eens bij stil gestaan hoe vaak je het 
afgelopen jaar reeds gefotografeerd bent? 
Wedden dat je het zelfs niet bij benadering kan 
schatten? Er gaat geen feest, vakantie of 
speciale gebeurtenis voorbij of Theo Flitser 
slaat onverbiddelijk toe. Zelfs te snel rijden geeft 
stante pede aanleiding tot een kostelijk plaatje, 
genomen vanuit een verdekte plaats, een 
vogelkotje of zo. Je zou voor minder “cheese” 
zeggen. Betreed je een bank, een winkel, of loop 
je gewoon op straat, dan is de kans groot dat 
een verborgen camera je doen en laten volgt. 
Big brother ligt overal op de loer. We zijn er 
zodanig aan gewoon geraakt dat we er niet bij 
nadenken, maar het stemt toch wat 
ongemakkelijk. De apparatuur die men hierbij 
gebruikt neigt naar de spitstechnologie van 
Mission Impossible . Het digitale fototoestel 
heeft ditmaal een aantal grenzen doorbroken. 
De fotograaf van weleer is eerder een cineast 
geworden die onbeperkt kan kiezen uit een 
overvloed van rollend beeldmateriaal welke 
momentopnamen hij wenst te behouden. 
 
Eens de foto’s genomen zijn, is het een hele klus 
orde te houden in al dat papierwerk. Zoniet 
stapelen de afdrukken zich op in een of andere 
la. Wanneer men dan te lang wacht, vallen er 
figuurlijk -en soms ook letterlijk, want alles gaat 
voorbij -  lijken uit de kast: prenten die men in 
de verste verte niet meer kan thuisbrengen met 
mensen uit een vorig leven. Japanners genieten 
de reputatie dat zij onverbeterlijke 
portrettentrekkers zijn, maar ook hun zin voor 
orde is gekend. Ik zal dus maar aannemen dat 
zij, evenals het harakiri, ook het fotoalbum 
hebben uitgevonden. We mogen hen daar  wel 
dankbaar voor zijn. Voor dit laatste althans. Ik 
moet toegeven dat ik thuis een speciale 
bergplaats heb moeten organiseren om alle 
albums onder te brengen. Ze puilt momenteel 
flink uit. Om niet te zeggen dat ze uit haar 
voegen barst. Binnenkort moet ik op zoek  naar 
een andere oplossing. Een van de nieuwe 
methodes – naast stookvuur of allesbrander - 
zou erin bestaan  alle foto’s op te slaan op een  
harde schijf en ze te bekijken op televisie of op 
het computerscherm. Ik zal wel oubollig lijken, 
maar ik ben daar niet voor te vinden. Een foto 
hoort finaal in een album. Punt. Uit. Net zoals 
een gedrukt boek of tijdschrift niet zo maar 
vervangbaar is door digitale toestanden. 

Het is ooit anders geweest. Soms kan ik met 
enige vertedering wegdromen bij de 
fotografische overblijfselen van mijn levensloop. 
De relicten gedurende de fifties zijn gering. 
Gelukkig heb ik nog de obligate klasfoto’s waar 
ik onder de strenge blik van zuster Leopolda of 
zuster Kakennijper samen met een veertigtal 
lotgenoten à la holocaust naar het vogeltje zit te 
staren. Of de staatsiefoto van de eerste 
communie (1957). De rest is zo zeldzaam als de 
postzegel van het omgekeerd stadhuis van 
Dendermonde. De zestiger jaren brachten mij 
op dit vlak weinig beterschap. Ik moet toen 
gezegd hebben dat ik “niet pakte op papier” en 
ijlings op de vlucht zijn geslagen toen mijn 
oudste broer dreigend zijn Yashika op mij 
richtte. Pas nadien liet ik mij overweldigen door 
de hele fotoheisa die zich rondom mij 
ontwikkelde. Tot op het punt dat het wel wat 
overdreven is. Neem nu, je gaat naar een feestje, 
het gaat er leuk aan toe,  je amuseert je 
spontaan en argeloos hoewel een snoodaard 
rondloopt met een fototoestel. De gevolgen 
kunnen  desastreus zijn. Je imago en 
waardigheid kun je dan op je buik schrijven, 
temeer omdat bijvoorbeeld precies deze scène  
op de gevoelige plaat werd vastgelegd. 
 
Ook het beeldmateriaal van de Harmonie is 
opgebouwd als een omgekeerde piramide. 
Vandaag de dag zijn we overdonderd door een 
fotografische lawine. De archivaris krabt zich in 
de uitgedunde haardos om al wat binnenkomt 
een ordentelijke plaats te geven. Van inplakken 
kan al lang geen sprake meer zijn. Zoiets kan je 
de huisgenoten niet aandoen. Trop is te veel. Het 
is al een krachttoer om de toevloed ietwat 
chronologisch te rangschikken en bij te houden 
waar de beelden “gekiekt” werden. Dan maar 
teruggegrepen naar de indrukwekkende  
plakboeken van vroeger, met monnikengeduld 
versierd door de bestuursleden van toen in de 
trant van middeleeuwse miniaturen. Ik stond 
perplex  toen ik voor de eerste keer zo een 
kleinood van onze harmonie onder handen 
kreeg. De vooroorlogse  harmoniefoto’s zijn 
helemaal het einde. Plechtstatig uitgedost kijken 
de vroede vaderen ons sepiakleurig aan, bewust 
van het belang van het ogenblik. Zij hadden het 
lekker door dat zij de pioniers waren van onze 
prentjescultuur. Toen reeds gaf poseren hen een 
kick…  Klik.  (Elie Van Herreweghe) 
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- REIS NAAR CASTEL GOFFREDO –  
 

Wat eraan vooraf ging…Na Remuze 2002 werd 
onze harmonie gecontacteerd of we interesse 
hadden in een concertreis naar Italie, meer bepaald 
Castel Goffredo uit de regio Lombardije.  Deze 
contactname gebeurde via Ann Beirens, een Zeelse 
jongedame die reeds vier jaar ginds woont en werkt 
en wier echtgenoot speelt in de Banda di Castel 
Goffredo.  Na de nodige voorbereidselen (en héél 
veel werk en inzet van onze Voorzitter) konden we 
op 30 april vertrekken. 
 
3 luxeautocars brachten ons in 15 uur naar 
Lombardije, zodat onze aankomst perfect volgens 
schema verliep en we omstreeks 10.35u 
donderdagmorgen bij onze gastheren arriveerden.  
Tot onze verbazing was zelfs de lokale politie 
opgetrommeld om ons verder te begeleiden ten 
stadhuize alwaar we werden opgewacht door de 
burgemeester.  Het zou evenwel niet onze laatste 
aangename verrassing worden… 
Na de nodige welkomstwoorden tijdens een korte 
plechtigheid maakten we voor het eerst kennis met 
de lokale gastvrijheid tijdens een receptie, waarbij 
aan de hand van kaartjes met componisten de eerste 
contacten werden gelegd tussen de gastgezinnen en 
onze logees.  Omstreeks 13.00u had eenieder de 
juiste bedstee gevonden, en werd voor het eerst echt 
“geproefd” van de Italiaanse gastvrijheid.  Want het 
moet gezegd: onze gastheren hadden er werkelijk 
alles aan gedaan om het ons naar de zin te maken! 
 
Edoch het eerste concert wachtte, en wel in 
Cremona, de thuisstad van Stradivarius en tevens in 
Lombardije gekend als een “muziekstad” bij 
uitstek.  Dus ondanks de vermoeidheid van de verre 
reis dan maar weer de bus op voor een openlucht 
avondconcerto in de historische binnenstad van 
Cremona.  Tot onze ontgoocheling bleek het 
podium zeer ongelukkig te zijn opgesteld dwars 
tegen alle akoestische regels in, en dit ondanks de 
aanwezigheid van een schitterend plein even 
verderop.  Men kon van een muziekstad meer 
professionaliteit verwachten… 
Was het nu de vermoeidheid van de verre reis of de 
ontgoocheling over de akoestiek, “iets” had zich bij 
aanvang van het concerto tijdens de uitvoeringen 
van de “Militaire School” en de “Ardeense Jagers” 
meester gemaakt van onze muzikanten.  Deze 
vlakheid was nog steeds niet weggewerkt tijdens 
“La forza del destino” en pas bij “Les 

Chasseresses” speelde onze harmonie weer op 
niveau. Bij “Tintin” en “Chess” was het gebrek aan 
akoestisch vermogen van de omgeving echt 
jammer, want beide uitvoeringen waren van een 
hoog niveau.  “Clarinet Candy” bracht een vrolijke 
swingende noot, en bij “A tribute to Lionel” en “El 
camino real” werd voor de Cremonezen duidelijk 
wat onze harmonie te bieden had.  Beide 
bisnummers “The city of lights” en “Nessun 
Dorma” werden dan ook fel gesmaakt.  Goede 
nacht Cremona! 
 
Vrijdag was een welverdiende rustdag, en na een 
kort stadsbezoek aan Sirmione en een boottocht met 
middagmaal op het “Lago di Garda” werd de stad 
Salo alle eer aangedaan.  Onze Italiaanse vrienden 
hadden echter ook nog een bezoek aan een lokale 
wijnboer gepland in een plaatsje even verderop.  De 
nodige informatie hieromtrent werd in de autocar 
gegeven, waarna de lokale wijnen en hapjes konden 
worden gedegusteerd.  Zelfs de waakhonden 
werden door sommigen zeer interessant 
bevonden… 
De dag eindigde in een weergaloos diner waarna 
onze harmonie naar aloude traditie uit de klakke 
speelde, waarbij onze Italiaanse vrienden de 
kriebels niet konden onderdrukken en een amicaal-
muzikaal samenspel ontstond.  Het was slechts een 
voorproefje op het concerto van ’s anderendaags…  
 
Zaterdagochtend stond nog een bezoek aan de oude 
stad Mantova met het Palazzo Ducale op het 
programma.  Bij vertrek naar deze schitterende stad 
bleken enkele attributen van bus 3 op mysterieuze 
wijze naar bus 2 te zijn verschoven… 
Het avondconcerto zaterdagavond werd eerst 
voorafgegaan door de nodige peptalk van onze 
dirigent Dirk, zodat onze muzikanten op scherp 
stonden.  Dat bleek ook nodig, want het concert 
vond alweer plaats in openlucht, ditmaal aan het 
gemeenteplein van Castel Goffredo in een 
schitterend decor én met een goede akoestiek.  De 
inleiding gebeurde door de Banda di Castel 
Goffredo met enkele gesmaakte nummers van 
Pucini.  Onze harmonie bracht daarna eenzelfde 
repertorium als in Cremona, weliswaar in een ietwat 
ingekorte versie zonder “Tintin” en de “Ardeense 
Jagers”.  Van bij de eerste tonen bewezen onze 
muzikanten werkelijk met bravoure op welk hoog 
niveau onze harmonie momenteel staat.    Aan het 
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eind kwam het orgelpunt van deze concertreis: een 
gezamenlijke uitvoering van “Sambre et Meuse” 
tussen onze harmonie én de Banda di Castel 
Goffredo, wat resulteerde in een schitterende en 
bijwijlen emotionele muzikale ontlading die alle 
aanwezigen nog zeer lang heugen zal! 
 

En toen was het voorbij… 
Er werden wederzijds geschenken uitgewisseld, de 
Banda di Castel Goffredo werd uitgenodigd voor 
een bezoek aan Zele in 2005, maar onze Italiaanse 
vrienden bleven ontroerend gastvrij.   Tot het laatste 
moment… 
Arrivederci!  (Filip Verhofsté) 

 
 
 
 



Herinneringen aan Cecilia



2009: Certamen in Valencia

2005: Castel Goffredo op bezoek in Zele



2012: Jeugdharmonie 30 jaar jong 

Jeugdharmonie in beeld
Wannes 2006 Spaghetticoncert 2011 Spaghetticoncert 2010

2013:  Reis naar Cham



Provinciaal concours  2015

Zele Zoemt  2014

Beelden uit Concerten

ICC  2013 ICC 2013

Carolus Borromeus kerk  2006

Openingsconcert “ De Wiek”  2014
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- HET KOT VAN NONKEL FRANS -  
 

Onze harmonie is minstens zo oud als België, dat is 
de modale Phoenix-abonnee inmiddels genoegzaam 
bekend. Tal van harmonievoorwerpen gaan de hele 
tijd met ons mee. Ik spreek hier niet zozeer over 
instrumenten, want hun is slechts een kort leven 
beschoren.  De meeste blaas- en slaginstrumenten 
verslijten spijtig genoeg veel te vlug, verliezen hun 
glans, waardoor zij na enkele decennia intensief 
gebruik eindigen als decoratief element, of na een 
grondige opknapbeurt als hoofdprijs bij de tombola 
van de Ceciliafeesten. Wat wel lang meegaat zijn de 
vaandels en de wimpels –aangekocht of gewonnen 
bij een tornooi -, vervaardigd in lang vervlogen 
tijden, de partituren van de werken die de harmonie  
gespeeld heeft, de trofeeën, ooit meegebracht uit 
dichte of verre streken. Alleszins rare streken. En 
tenslotte alle dingen, waar geen mens nog iets aan 
heeft, maar die je volgens het testament van  
Boudewijn De Groot niet kan wegdoen omdat ze 
intense harmonieherinneringen oproepen.  
 
Je moet in je vereniging maar een idealist zoeken, 
die bereid is zich met al dit cultureel erfgoed in te 
laten. Toen ik in 1990  bij het bestuur ben gekomen, 
was Frans De Donder de man van dienst. Hij was 
niet alleen stipt muzikant (klarinet), hij bestond het 
ook om via een ingenieus klassement wijs te 
geraken uit alle partituren, nieuwe, oude, zeer oude, 
en hiëroglyfen. Als klap op de vuurpijl was hij de 
toeverlaat bij uitstek van de bedreigde 
harmonieherinneringen (zie boven). Na de verhuis 
van onze harmonie van “De Kroon” naar Gasthof 
“Het Anker” konden we beschikken over een kleine 
ruimte waar “nonkel Frans” ettelijke uren heeft 
gesleten, maar niet in ledigheid. Hij vond namelijk 
als enige zijn weg in dit tabernakel, en wanneer je 
hem vroeg naar de partituur van een Belgische 
mars, die we in 1956 gespeeld hadden, was de kans 
groot dat hij ze, na even snuisteren, voor je 
verbaasde ogen legde. Je kon evengoed het 
programma of de affiche vragen van een optreden 
in Wachtebeke van 1965, dat duurde amper een 
poosje langer, de tijd van een fluitje. 
 
Het hoeft niet te verbazen dat deze ruimte op korte 
tijd uit haar voegen barstte, want ook de reserve-
uniformen hadden er hun onderkomen in gevonden, 
om maar te zwijgen over de  Chinese hoeden (zeg 
maar bellekes) in hun originele houten staander. 

 
Iedere insider wist al lang dat het “kot van nonkel 
Frans”  te vol stond, maar zolang hij er wijs uit 
geraakte – soms klaagde hij wel eens over de 
precaire toestand, maar zijn jammerklachten werden 
in de kiem gesmoord -  hoefden wij ons daar verder 
geen zorgen over te maken. Tot de dag dat Frans  
ons ontviel. Hij liet een grote leegte achter, naast 
een overvol “kot”. Het heeft een tijdje geduurd 
vooraleer we er durfden aan beginnen. In het begin 
hadden we gewoon geen “goesting”, maar je kent 
dat wel, the show must go on, en nonkel Frans zou 
ook niet bij de pakken  blijven zitten zijn. Dus, actie 
ondernemen dan maar. 
 
Om te beginnen de oude instrumenten. Zij benamen 
de meeste ruimte. Wij mochten ze onderbrengen op 
de zolder van een eminent bestuurslid. De echte 
archiefdocumenten bewaart de archivaris van de 
harmonie. De partituren hebben wij in handen 
gegeven van twee andere idealisten, André Vervaet 
en Guido Verberckmoes,  die als geduldige 
monniken (zij beginnen steeds meer op mekaar te 
lijken) alle muzieknotaties tegen het licht hebben 
gehouden, op de wijze van de stemmentellers bij de 
Amerikaanse presidentsverkiezingen, die de 
stukken uitzuiverden en ordenden zoals nooit 
voorheen, met een computerklassement, stel je 
voor. Een simpele muisklik is voldoende om een 
compositie terug te vinden. Waar gaan we naartoe? 
 
En toch is het “kot van nonkel Frans”, ook na deze 
onverbiddelijke vermageringskuur aan uitbreiding 
toe. Je kan je niet voorstellen welke materiële eisen 
“harmonie spelen” vandaag de dag vergt. We kijken 
dus vol verwachting uit naar de aanpassingswerken 
die we binnenkort in de catacomben van de 
harmonie, onder het podium in de buik van “Het 
Anker” laten uitvoeren. Indien er een plaatsje over 
is, maar dat zal niet, monteren we er een schrijn, 
verlicht met  een eeuwige waakvlam ter ere van alle 
bekende en onbekende soldaten, die zich in de 
voorbije 175 jaar bezig gehouden hebben met de 
praktische kant van het Zeelse harmonistenbestaan.  
 
Wanneer op 11 november The last post klinkt, 
zullen we eens aan hen denken. 
  
(Elie Van Herreweghe) 
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-  GLINSTEROOGJES  -  
 
Laatst hadden we weer zo’n avond die blijkbaar al 
op voorhand niet meer stuk kon: we zouden samen 
met een aantal muzikanten van onze favoriete 
muziekvereniging de mei gaan spelen.  Nu is “de 
mei spelen” een typisch Zeelse gebeurtenis.  Ooit, 
in een ver en onverdacht verleden, heeft Jan 
“Ombudsjan” nog in zijn Terloopse periode een 
reportage gewijd aan dit Zeelse verschijnsel.  We 
herinneren ons hieruit nog vooral het 
eindfragment: een tiental muzikanten vergezeld 
van een aantal dapperen der eerste uur die bij de 
tonen van een of ander onduidelijk muzikaal stuk 
verder de nacht indwaalden.  Het had iets magisch, 
en toch leek het logisch en bijna vanzelfsprekend...  
Muziek is immers des mensen, nietwaar? 
 
De weergoden zaten die vrijdag echter niet 
helemaal mee, en de dreigende donderwolken 
kwamen voor het eerst terdege in het stuk voor 
toen een serenade werd gebracht bij (hoe kan het 
ook anders?) de Eerwaarde Heer Deken Van 
Driessche.  De brave man lag kennelijk overhoop 
met zijn Grote Chef, want de muzikale tonen 
werden meermaals overtroffen door donder en 
bliksem.  De verstolen gedachte dat ook in dit 
huishouden enig gedonder tot de mogelijkheden 
behoort stemde ons een tikje verheugd en verjoeg 
de bekommernis over het verdere verloop van de 
avond…  
 
Wat doet een muzikale mens dan op de vooravond 
van 1 mei wanneer het weder niet verder toelaat 
nog langs de straat te spelen?  Zich verlatend op 
de in onze kontreien alom gekende wijsheden van 
Bredero werd dit probleem alras op passende wijze 
opgelost: “Hij soect sijne toevlucht tot enen 
herbergh of afspanninghe, alwaer hij de burghers 
ende ambachtslieden vermaect met de tonen sijner 
musieck”.  Voilà, als statement kon dat  tellen!  We 
hadden geen ambitie om deze historische figuur 
tegen te spreken, en bovendien gaf het ons een 
legitieme reden om een drankgelegenheid op te 
zoeken.   Wie ons beter kent weet uiteraard dat we 
daar niet op uit waren, maar het weze toch maar 
beter eens gezegd wat de werkelijke reden was 
voor dit herbergbezoek… 

 
Edoch, de plicht riep, en Lucien zou niet rusten 
vooraleer de “buzze” met het embleem van onze 
geliefde Harmonie gevuld zou zijn!  En vermits op 
deze meiavond de jaarlijkse algemene vergadering 
plaatsvond van de Zeelse postzegelkring, was het 
doel algauw bekend:  filateliewaarts!   
 
 
Nu weten we niet wat de Geachte Lezer zich 
voorstelt bij een jaarlijkse vergadering der 
postzegelverzamelaars, maar wijzelf hadden er 
weinig fiducie in - het leek ons althans niet meteen 
de meest spetterende gebeurtenis van het jaar.  We 
hebben er zelfs ooit eens een lief voor laten zitten, 
omdat ze tot in het holst van de nacht gebogen zat 
over deze gekartelde prentjes, in plaats van… maar 
enfin, we wijken af!  We verwachtten dus eigenlijk 
geen Danteske taferelen met op tafels dansende 
feestneuzen, terwijl de zegeltjes als confetti in het 
rond werden gestrooid.  Bij de intrede werd onze 
vrees aanvankelijk bewaarheid: het ging er ons 
inziens vrij postzegelachtig aan toe… tot de eerste 
tonen van “Het Muziek” waren weggeëbd.  
Naarmate de ‘forme’ van Lucien en zijn 
muzikanten groeide, steeg de ambiance in de zaal.  
We konden de “buzze” niet tijdig ronddragen!  
Filatelisten zijn blijkbaar van de vrijgevige soort… 
 
Wat ons echter nog het meest trof waren de 
glinsterende ogen van de aanwezigen, en evenzeer 
het enthousiasme van ons combo: ze genoten van 
de door henzelf verwekte leute.  “Wie geniet hier 
nu van wie” was onze gedachte, en we waren 
enigszins vervuld van plaatsvervangende trots.  
Want glinsteroogjes bij het publiek, is dat niet het 
uiteindelijke doel van muziek? 
 
En het weze gezegd en toegegeven, zelfs ’s 
anderendaags waren de glinsteroogjes nog niet 
geheel verdwenen.  Aan de ontbijttafel thuis, bij de 
koffiekoeken met glinstertjes. 
 
 
Filip Verhofsté 
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-  SIRE, …   MEVROUW, ….  -  

 
… Of hoe een doorgedreven bezigheid je in 
hogere sferen kan brengen.  
 
Vanaf 1907 mocht onze Harmonie zich 
koninklijk noemen. We hebben daar papieren 
van. Onze verjaardagen vieren we mee met het 
ontstaan van het koninkrijk België. Hoogst 
waarschijnlijk bestond “Ste-Cecilia” al voor 
1830, maar het eerste officiële geschrift 
dateert van 1833. Dus is 1830 een redelijk 
compromis, net zoals….het koninkrijk België.  
Deze samenloop van toevalligheden is aan 
koninklijke oren gekomen bij de huldiging 
van ons 175-jarig bestaan. Want kijk, de 
vroede vaderen en moederen van het 
gemeentebestuur hebben wellicht een subtiel 
charmeoffensief ontketend richting paleis om 
Zele 2005 te voorzien van een 
koningskroontje. Het is hen gelukt en we 
waren erbij. 
 
De eigenlijke drager van onze expeditie naar 
het kasteel van Laken was de Zeelse 
naaldkant. Ongetwijfeld kan deze specialiteit 
zich sinds meerdere decennia verheugen in 
koninklijke aandacht. Volledig terecht, want 
de kantwerken die als geschenk  meereisden 
met de vertegenwoordigers van de drie Zeelse 
kantscholen, getuigen van een originaliteit en 
virtuositeit die velen ons zouden benijden. 
Echte juweeltjes zijn het. 
 
Op 23 mei  vertrok de Zeelse delegatie met 
een autocar naar Brussel. Voor de Harmonie 
tekenden de voorzitter, ondervoorzitter, 
secretaris, penningmeester en dirigent present. 
Reeds bij het aanmonsteren in de bus kon je 
voelen dat het een mediageile bedoening zou 
worden. Kanaal 3 stuurde een ploeg mee zodat 
ons bezoek zeker niet onopgemerkt zou 
voorbijgaan. Ofwel waren we iets te vroeg 
aangekomen, ofwel dacht de chauffeur dat een 
voorafgaande rondrit langs het Atomium en de 
Japanse toren een onmisbare appetizer vormde 
om koninklijke handen te schudden. Enfin, het 
was met enige opluchting toen we de 
kasteelpoort wagenwijd zagen openzwaaien. 

Voorbij de wachtpost stond een heel legertje 
media de Zeelse bezoekers op te wachten met 
de meest denkbare gesofisticeerde audio- en 
videoapparatuur in aanslag. Iemand van het 
gezelschap kreeg zelfs een microotje op de 
boezem gespeld dat het kasteel binnensloop 
als een paard van Troje. 
 
Premier Verhofstadt had net de wekelijkse 
audiëntie achter de rug en zwaaide vanuit zijn 
limousine vriendelijk in onze richting. Het 
hofpersoneel leidde ons binnen in de inkomhal 
waar we de tijd hadden om wat te 
antichambreren. De sfeer was ietwat 
gespannen, zoals voor de examens. Totdat  
men ons naar het “vertrek” leidde waar de 
ontmoeting zou plaatsvinden : een 
adembenemend  salon, van boven tot onder 
bekleed met prachtige wandtapijten. De 
verzamelde pers mocht zich keurig opstellen 
volgens de aanwijzingen van de 
paleisbedienden. Ook wij stonden in het gelid.  
 
Toen kwam het vorstenpaar binnen en maakte 
zijn rondgang: Sire, Mevrouw, Sire, Mevrouw 
Sire,……….  De groepsleiders overhandigden 
de geschenken, waarbij vooral het ingekaderd 
kantwerk van de Zeelse kantscholen in het oog 
sprong. De Harmonie gaf een Ceciliade CD en 
een Phoenix cadeau. De flitsers en 
cameraploegen deden ijverig hun werk om op 
een vingerknip miraculeus van het toneel te 
verdwijnen. De koning en de koningin 
onderhielden zich duidelijk geboeid met de 
Zeelse genodigden. Voorzitter René gaf  uitleg 
aan de vorst over de werking van de 
Harmonie. Toen koning Albert vroeg wie van 
onze afvaardiging muzikant was, nam de 
dirigent het woord en beklemtoonde dat door 
enorm veel inzet van de muzikanten en 
werkende leden door de jaren heen een 
uitstekend niveau is gegroeid. De koning 
informeerde benieuwd naar de jeugdwerking 
en spoorde ons aan om op de ingeslagen weg 
verder te gaan. Een uitgelaten groep verliet 
finaal ontspannen na een royaal uurtje  de 
Lakense salons. (Elie Van Herreweghe)
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ARRIVEDERCI A LA BANDA CITTADINA 
DI CASTEL GOFFREDO 

 
Feestneuzen zijn het die Italianen, feestneuzen met 
karakter weliswaar en voorzien van een ijzeren 
gestel. De hoevefeesten op Zele Dijk hadden 
geduurd tot in de vroege uurtjes. Het debiet aan 
wijn en bier was vrij stevig geweest en had 
onvermijdelijk sporen nagelaten. Maar toch gingen 
meer Castellanen dan wij dachten in op de 
aangeboden uitnodiging om vanaf 8 uur ’s 
ochtends – een ontiegelijk uur -  de hoogdag van 
15 augustus aan te vangen met het bijwonen van 
een Gregoriaanse mis in de Sint-Ludgeruskerk. Ik 
vermoed dat er hier en daar wel wat oplapwerk en 
bruistabletten bij te pas kwamen, doch een 
buitenstaander kon dit detail haast niet merken. 
 
De Gregory boys brachten vanaf het hoogzaal 
muzikale sfeer in de kerk en Deken Willems 
vergastte de kerkgangers op een compleet 
tweetalige misviering, met afwisselend Italiaanse 
en Nederlandstalige teksten en gebeden. Prachtige 
zingeving op onze ontnuchterende maag. Na de 
kerkdienst trakteerde de heer Deken de vroege 
vogels op een toemaatje in de vorm van een 
rondleiding in zijn Sint-Ludgeruskerk. Hij heeft 
kennelijk zijn hart verloren aan dit kerkgebouw en 
kent het bovendien van onder tot boven. Wist je 
bijvoorbeeld dat het dakgebinte geschraagd wordt 
door twaalf pilaren, zoals de twaalf apostelen de 
Kerk schragen, dat de kunstenaars die instonden 
voor schilderijen, houtsnijwerk en dergelijke hun 
ambacht overdroegen  van vader op zoon, 
enzovoort ... Tal van wetenswaardigheden die we 
nu voor het eerst ontdekten. Gefascineerd door al 
dit moois en de gedegen uitleg luisterden onze 
gasten van de Banda sprakeloos toe. Het was voor 
hen een verrassing zulke rondleiding mee te 
maken in perfect Italiaans en toegang te krijgen tot 
de adembenemende kunstschatten die onze 
hoofdkerk rijk is. Veel Zelenaars zijn nog nooit 
zover geraakt. 
 
Na de mis boden de gastfamilies hun Banda-
vrienden, want dat waren ze inmiddels geworden,  
de laatste collazione aan op Vlaamse bodem. De 
conversaties liepen inmiddels vrij gesmeerd, we 
hadden immers al een en ander beleefd om samen 
van gedachte te wisselen. Er stond die morgen ook 
een rondleiding op het programma bij onze Zeelse 
trots, Stokerij Rubbens, en in Gemeentelijk 
Museum achter de Bibliotheek waar een 
tentoonstelling te bezichtigen was ter gelegenheid 
van 175 jaar Harmonie.  

Eerlijkheid gebiedt mij te vermelden dat er 
blijkbaar meer interesse was voor de lokale 
jenevertoestanden dan voor de kleinoden die onze 
Harmonie in zijn lang bestaan zorgvuldig heeft 
bewaard. Toch kon men in het museum na het 
bezoek genieten van een heerlijk koele neut, 
eveneens gebrouwen bij Stokerij Rubbens. Onze 
goede vriend archivaris, Eric Arens, stond 
plichtbewust in voor de bediening aan de originele 
museumtoog hoewel hij amper bekomen was van 
de serieuze tuimeling ten huize Van Damme van 
daags (’s nachts) voordien. 
 
Anna en Angiolino, Goffreedse gasten op Kouter 
153, kwamen even na de middag thuis met in hun 
handen  een enorme ruiker bloemen als geschenk.  
Dat hadden zij niet moeten doen, maar we waren 
toch behoorlijk gecharmeerd door hun spontaan 
gebaar. Ook hadden ze een attentie meegebracht 
vanuit Italië, een artistiek glaswerkje vervaardigd 
in Murano, als blijvend aandenken van hun bezoek 
aan Zele. Het hoeft geen betoog dat we die middag 
nog eens lekker tafelden en onze faam van 
Bourgondiërs alle eer aandeden. De gastfamilies 
hadden in de loop van het weekend een culinaire 
reputatie opgebouwd. Het Italiaanse gezelschap 
apprecieerde ten zeerste de kookkunsten van de 
mama’s of papa’s  en was in de wolken over de 
Vlaamse delicatessen die ze mochten proeven.  
 
Zo brak stilaan het ogenblik aan om van mekaar 
afscheid te nemen. Omstreeks drie uur 
verzamelden gastfamilies en gasten aan Gasthof 
Het Anker. Fotograaf Peter De Waele, die het 
ganse weekend stand-by was geweest en mooie 
kiekjes had geschoten, was ook nu paraat om het 
final shot op de gevoelige plaat vast te leggen: een 
foto van de bezoekers met hun gastfamilie samen, 
meer dan vijftig keer poseren en afdrukken. 
Iedereen kreeg touwens de groepsfoto cadeau, die 
gemaakt was bij de aankomst in Zele.  
 
De twee Pulmanns van Reizen De Boeck stonden 
onverbiddelijk te wachten om de Banda te 
ontvoeren naar Brussels South. De knuffels waren 
zuiders en oprecht, traantjes welden op aan 
weerszijden. We haalden onze zakdoeken boven 
en wuifden de Banda uit à la Connemara. Daarmee 
zat het verbroederingsweekend erop. Wie erbij 
was, zal er nog lang aan terugdenken. Want, wat 
muziek heeft verbonden, … kan een heel tijdje 
blijven hangen.       (Elie Van Herreweghe)
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 De zomervakantie nadert weer met rasse schreden en dat is het moment voor de jeugdharmonisten om uit 
te kijken naar het zomerkamp. 

 
 Het is een kamp dat telkens weer bruist van muziek, waar je enorm veel kan bijleren en waar je je enorm 

kunt amuseren. In de overige tijd worden er spelen georganiseerd van een quiz of karaoke-avond tot sport 
en spel. 

 
 De algemene leiding is in handen van dirigent Tom Raes. De inkleding van het kamp gebeurt dan weer 

door onze 3 kampverantwoordelijken Elien Deley, Annelies Moens en Nele Colman. Daarnaast zorgen 
onze fantastische kookouders voor heel wat lekkers en de nodige Eerste Hulp Bij Ongevallen. 

 
 Dit jaar doen we Domein Zonneheuvel aan, een groot vakantiehuis dat rijkelijk omgeven is door bos en 

gras. Het is gelegen in Chevron, vlakbij Coo.  
 

 Op donderdag 10 augustus vertrekken we aan Gasthof ‘Het Anker’ te Zele, om er op zondag 20 augustus 
de ouders terug te verwelkomen met een heus kampconcert. 

 
 Momenteel zijn reeds 40 muzikanten ingeschreven, inclusief de leden van ons allernieuwste instaporkest 

o.l.v. Stijn Heyde. 
 

 Wie dit alles leest en het ook zelf voelt kriebelen om mee te gaan, aarzel dan niet om contact op te nemen 
met Tom Raes (trommelken@skynet.be) of met de kampverantwoordelijken (elien.deley@skynet.be) . 

 
 De leden van de jeugdharmonie staan onder de leiding van Tom Raes en kunnen zich vanaf 12 jaar bij de 

jeugdharmonie aansluiten (minimum 2 à 3 jaar speelervaring). 
 

 De leden van het instaporkest vervoegen het kamp vanaf 15 augustus en staan onder de leiding van Stijn 
Heyde. Ben jij tussen 8 en 12 en speel je nog niet lang een instrument of wil je met leeftijdgenoten 
musiceren? Neem dan gerust contact op via bovenstaande e-mailadressen. 

 
 Het zomerkamp is een ideale gelegenheid om als nieuwe muzikant het jeugdorkest te vervoegen. Je wordt 

onmiddellijk in de groep opgenomen en beleeft een onvergetelijke muzikale tijd. Het hele verblijf kost 
€170. Deze prijs omvat alle accommodatie, busvervoer heen- en terug, maaltijden, verzekering, … 
kortom: alles zit in de prijs inbegrepen. Nog niet helemaal overtuigd? Kom gerust eens langs op 
vrijdagavond of zondagmorgen en beleef muziek op een leuke manier met vele leeftijdgenootjes. 

 
*Jeugdharmonie o.l.v. Tom Raes: repetities op vrijdag van 19u-21u30 (Gasthof ‘Het Anker’) 
*Instaporkest o.l.v. Stijn Heyde: repetities op zondag van 11u-12u (Gasthof ‘Het Anker’)  
*Maxamuze en Amuzante o.l.v. Kim Clays, Elien Deley en, Marjolijn Vanmechelen  
  op zondag van 10 tot 11 u (Gasthof ‘Het Anker’) 
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- KALENDERHISTORIES -  
 

Indien ik goed ingelicht ben, viert de 
Harmoniekalender dit jaar zijn twintigste 
verjaardag. Het zou onvergeeflijk zijn dit 
jubileum onopgemerkt te laten voorbijgaan. De 
meeste ereleden  onder jullie hebben zich 
wellicht al een exemplaar van het jaar onzes 
Heren  2007 aangeschaft. Het zal hen 
opgevallen zijn dat het kleinood in een 
splinternieuw kleedje zit.  Prachtige 
kleurendruk doet zijn intrede en we brengen 
het geheel op 6 pagina’s van nog groter  
formaat, in plaats van 12. Per bladzijde komen 
twee maanden aan bod, opgevrolijkt met een 
groepsfoto van de werkende leden die in deze 
periode verjaren. Er was gevraagd naar de 
opnames instrumenten mee te brengen en 
attributen die verwijzen naar het seizoen  van 
hun verjaardag. De inbreng en het grafisch 
inzicht van onze voorzitter, René, was van 
wezenlijk belang bij de creatie van dit 
werkstuk.  
 
Bovendien hebben we er een “Gelukkige 
Verjaardagskalender” van gemaakt, een idee 
dat ontstaan is tijdens een zwoele zomeravond 
op het terras van Gasthof “Het Anker”.  Met 
oprechte dank aan Peter De Waele en Joris 
Vereecken die van de foto’s waarachtige 
pareltjes hebben gemaakt. Tal van knappe 
vondsten en leuke kwinkslagen fleuren de 
foto’s op. Joris Laget heeft zoals steeds, in 
opvolging van Mijnheer Louis, zorg gedragen 
voor het ophalen van de sponsoring, een niet te 
onderschatten taak. Wie nog geen kalender 
heeft, kan een seintje geven aan een van de 
bestuursleden. Voor de luttele prijs van 3 euro 
moet je het niet laten. Je vermijdt bovendien 
het risico de banbliksems van je huisgenoten of 
vrienden op te lopen indien je belangrijke 
verjaardagen of gebeurtenissen vergeet. 
 
In de Phoenix van mei 2004  heb ik over de 
makelij van de kalender reeds een tipje van de 
sluier opgelicht. Ik deelde toen apetrots mee 
dat ik de harmoniekalenders verzamel zodat ik 
samen met u eens wil grasduinen doorheen de 
opeenvolgende edities. 
 
Circa 240 foto’s prijken op de opeen-volgende 
kalenders.  
Dit wordt stilaan een respectabele verzameling 
die stof oplevert voor tal van herinneringen en 
 
 

nostalgie. De groepsfoto op de kalender van 
1988 bijvoorbeeld toont de werkende leden 
van de harmonie in perfect uniform op de 
trappen van het Gemeentehuis. Wat was “het 
jong bestuur” (René, Luc, Piet en Philippe) 
toen nog piep.  Nauwelijks te herkennen. 
Hoeveel actieve harmonisten, gekiekt op 
gelukzalige momenten, zijn ons inmiddels niet 
ontvallen? De kalender van 1990 toont onder 
meer een optreden van de Jeugdharmonie 
onder leiding van Frank De Vuyst en die van 
de groep klaroenen, bestaande uit 9 
muzikanten. De kalender van 1991 was gewijd 
aan de viering van het 160 – jarig jubileum van 
de vereniging. De toenmalige fotografen van 
dienst waren André Van Acker, Karin Van 
Acker en Suzanne Vandermaelen. Ook de 
foto’s van de Jeugdkampen en de 
opeenvolgende edities van Remuze komen 
vaak terug als thema. In 1997 had Peter De 
Waele een scherp oog voor de muzikanten, 
close up in volle actie. Schitterende opnames. 
In 1998 doken we in het zeer oude fotoarchief, 
met als oudste document een groepsfoto van 
1878…. 
 
 Zeer bijzonder was de millenniumkalender 
met prachtfoto’s van 12 groepen werkende 
leden, fier poserend op het Fonteinhof. 2001 
was de editie van de karakterkoppen op zwarte 
achtergrond en het jaar daarop stond de 
Jeugdharmonie, die haar 20- jarig bestaan 
vierde, in het centrum van de belangstelling. 
In 2003 kon men de muzikanten groene noten 
zien spelen bij de mooiste plekjes tot in de 
verste uithoeken van de gemeente en het 
volgende jaar kwam de Italiëreis en de 
jumelage met Castel Gofrredo uitgebreid aan 
bod. Peter De Waele en Joris Vereecken 
knipten en plakten dat het een lieve lust was in 
de montagekalender van 2005, je kon je eigen 
ogen nauwelijks geloven. De lopende kalender 
blikt terug op het tegenbezoek van de Banda 
Cittadina van Castel Goffredo aan Zele. De 
twintigste editie brengt kleur en vreugde in 
huis en moedigt aan om actief lid te worden of 
te blijven van onze schitterende vereniging. De 
harmoniekalender is een begrip geworden, een 
tijdsdocument in alle betekenissen van het 
woord.  
(Elie Van Herreweghe) 
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Harmonie Ste – Cecilia Zele grootste laureaat van het 
Oost-Vlaams provinciaal concours 2007 

 
Op zondag 11 maart 2007 gaf het 
harmonieorkest partij op het 
vierjaarlijks provinciaal toernooi te 
Berlare in het Cultureel Centrum. Het 
diende zich als enig muziekensemble aan 
in superieure afdeling. 
 
De voorbereiding was zeer intens geweest. 
Reeds vanaf de hervatting van de repetities 
in augustus 2006 kwamen de vermoedelijk 
te spelen partituren aan bod. Vanaf februari 
kwamen er een aantal extra repetities bij te 
pas om de uitzonderlijk virtuoze stukken 
onder de knie te krijgen. Vele muzikanten 
offerden zonder morren drie 
opeenvolgende zondagen op (18/02 – 
25/02 en 04/03/07) om de noten op de “i” 
te zetten. Bij het voorbereidingsconcert 
van 25 februari kon men er al donder op 
zeggen dat het orkest uiterst gefocust was 
op de komende uitdaging. 
 
Ook voor de technische ploeg onder 
leiding van Gilbert De Leenheer betekende 
het een hele klus om het uitgebreid 
instrumentarium - waaronder vijf pauken, 
een piano en een complete batterij 
xylofoons en andere marimba’s met 
toebehoren, tijdig op de plaats van de 
repetitie of  de uitvoering te krijgen. 
Enkele toegewijde ereleden sprongen 
bereidwillig bij door hun bestelwagen ter 
beschikking te stellen om meermaals de 
navette af te leggen tussen Gasthof Het 
Anker en C.C. Stroming te Berlare. 
 
Op D - Day bracht een indrukwekkende 
negentigkoppige formatie onder leiding 
van dirigent Dirk De Caluwe 
harmoniemuziek van de bovenste plank. 
Als een ware slangenbezweerder haalde hij 
het onderste uit de kan en het hoogste uit 
hun muzikale mogelijkheden. 
 

Na het inspeelwerk weerklonk voor een 
bomvolle zaal eerst als verplicht werk 
“Sinfonietta” van Jan Van der Roost. De 
componist was zelf aanwezig in de zaal. Hij 
kon, net als het kennerspubliek, de 
virtuositeit en de tomeloze inzet van 
muzikanten en dirigent blijkbaar enthousiast 
appreciëren. Zelden heeft ons orkest een zo 
weergaloze vertolking ten beste gegeven.  
Dit werd me achteraf ook bevestigd door de 
dirigent en door meerdere door de wol 
geverfde kenners. 
 
Daarna volgde het keuzewerk “Between 
the two Rivers” van de Engelse componist 
Philip Sparke. Ook deze uitvoering 
getuigde van een subliem niveau en een 
grondige voorbereiding. Het leek alsof 
waarachtig een professioneel orkest aan het 
werk was.  
 
Om wat af te kicken en het wachten te 
verzachten voerde het orkest tijdens de 
beraadslaging enkele lichtere muziek-
stukken uit. Voor ons en alle deelnemende 
korpsen bleef het echter een spannende 
bedoening. De provinciale jury bedacht 
onze vereniging met een bevestiging voor 
een periode van vier jaar in superieure 
afdeling met grootste onderscheiding. De 
toehoorders spaarden hun applaus en 
lofbetuigingen niet. Zij genoten volop van 
de uitzonderlijke kwaliteit van het 
aangeboden spektakel. 
 
Hoeft het nog gezegd dat de harmonisten 
de  knalprestatie van hun korps later op de 
avond nog uitgebreid vierden in het 
harmonielokaal van Gasthof Het Anker te 
Zele? De doorgedreven inspanningen van 
de muzikanten en van de werkende leden 
hebben tot dit onvergetelijke resultaat 
geleid. Een dikke proficiat !  
(Elie Van Hereweghe) 
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- 29 SEPTEMBER 2007 - ZZ TAP -  ZANDBERG ZELE - 
 
Reeds vele jaren staat in de maand 
september het “ ZZ Tap Festival “ 
geprogrammeerd in de Zeelse 
cultuuragenda.  Ook dit jaar stond er op 
het Zandbergplein een reusachtige 
festivalhal voor deze - ondertussen in 
Zele alom bekende - tweedaagse. 
 
Voor Zaterdag 29 september 2007 hadden 
de organisatoren aan onze Koninklijke 
Harmonie Sinte - Cecilia gedacht.  Een niet 
zo voor de hand liggende keuze, zou je zo 
denken.  “ ZZ “ staat voor “ Zele zingt ” en 
“ Tap ” behoeft geen verdere commentaar. 
 
Dus ook wij hadden aanvankelijk onze 
twijfels.  Maar de organisatie had een 
duidelijk programma voor ogen.  Onder de 
noemer “ ZZ will rock you ”, werd er 
gevraagd aan de Harmonie om - samen met 
een comboband onder leiding van Philippe 
Robberecht - een gevarieerd 
rockprogramma samen te stellen. 
 
Al de nodige muziekstukken moesten 
worden “ vertaald ” naar een 
harmonieorkest en zodoende werden de 
nodige arrangementen geschreven. 
 
Dat we dit soort werk aankunnen hebben 
we in het verleden al meermaals bewezen 
tijdens de Remuzeconcerten en tijdens 
Hasselt Proms. 
 
De avond begon met een optreden van 
good old Paul Michiels samen met de 
harmonie.  Paul Michiels trad reeds enkele 
malen op met onze Harmonie, onder 
andere tijdens Remuze en in het prachtige 
Concert Noble te Brussel. 
 
De Harmonie was voor hem dus geen 
onbekende.  En als opwarmer van de 
avond kon dit tellen! De volle zaal stond 
onmiddellijk in vuur en vlam.  Vooral 
tijdens zijn grootste succesnummer “ The 

Way to your heart ”.  Eerder bracht hij “ 
Changes ”, “ Thunderball ” , “ The Light” 
en het schitterende “ Eloise”. 
 
De zaal was meteen klaar voor het 
optreden van de  “ Zeelse Cast ” samen 
met onze harmonie en de comboband 
onder leiding van Philippe Robberecht. 
Deze - speciaal voor deze avond 
samengestelde Zeelse Cast - bestond uit 
onze eigenste harmonist Piet Matthys, Tijl 
Dauwe, Saskia Van Kerckhove, de Fie en 
Jurgen Stein.  De prachtige stemmen van al 
deze mensen kwamen op een schitterende 
manier tot uiting in al de verschillende 
genres die zij brachten.  Van Madness tot 
Kate Bush, van The Beatles tot Simple 
Minds.  Wat heeft Zele een talent! 
 
In het derde gedeelte werd er een 
hoofdstuk “ Queen ” aangesneden.   
De ambiance zat er nu pas echt goed in..  
Op de tonen van “ Crazy Little Thing 
Called Love ”, “ The Show Must Go On ”, 
“ Bohemian Rapsody”, “ Bicycle Race ” 
en “ Another One Bites The Dust ” 
konden Tijl, Jurgen en Saskia zich ten 
volle uitleven met achter hen een 
schitterende Harmonie. 
 
Daarna kregen we nog een Beatles-medley 
voorgeschoteld en tot slot de bisnummers 
“We Will Rock You”  en “ We Are The 
Champions ”. 
 
En of we” champions ” waren op ZZ Tap.  
Onze Harmonie heeft die septemberavond 
nogmaals bewezen alle muziekgenres te 
kunnen brengen.  Op een kwalitatief 
hoogstaande manier en met een 
aanstekelijk enthousiasme hebben ze de 
vele aanwezigen een zeer aangename 
avond bezorgd. 
  
 
Patrick Bauwens 
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- CECILIAFEESTEN - IN MEMORIAM - 
 
Wie kent er het kapelleken van ‘OLV van 
den Tuymelaer’ niet? En welke 
rechtgeaarde harmonist kent de 
nabijgelegen staminee ‘Den Tuymelaer’ 
niet?  Sedert jaren was het de vaste stek 
voor de getrouwen van de maandag op ons 
Ste - Ceciliafeest. Bestuursleden, 
muzikanten en ereleden beleefden er sedert 
mensenheugenis onvergetelijke plezante en 
dolle momenten.  
 
Een harde kern van ereleden (Alfred, 
André, Antoine, Eric, Jan, Joris, Jozef, 
Nestor, Patrick) stond sedert 1985, of was 
het 1986? , in voor een vlekkeloze 
organisatie van het programma tijdens de 
rustpauze nabij het gekende 
bedevaartsoord.  
 
Het was het moment waarop wij OLV van 
‘den Tuymeleir’ bedankten dat we er weer 
bij mochten zijn.  Wij vroegen haar 
jaarlijks ons te beschermen tegen het 
tuimelen. En onder ons: al die jaren heeft 
het de meesten onder ons ongelooflijk 
geholpen. 
 
Na het zingen van enkele devote liederen 
ter ere van OLV werden doorgaans 
bestuursleden die het verdienden 
gehuldigd. Dit viel niet te vaak voor. Het 
bestuur was steeds voltallig aanwezig want 
er was steeds wat te eten en te drinken. Als 
de dirigent al eens aanwezig was werd hij 
steevast gehuldigd.  Soms dienden wij van 
de nood een deugd te maken door de 
voorziene attentie zelf te verbruiken. 
Muzikanten en ereleden werden bij 
gelegenheid in de bloemen of in hun hemd 
gezet. 
 
De opeenvolgende uitbaters (Margrietjen, 
Kris ……) werden steeds gewaardeerd om 
hun onmisbare medewerking.  Ook voor 
hen werden passende liederen of serenades 
opgedragen of lieve attenties overhandigd. 

De occasionele overlast namen ze er steeds 
met de glimlach bij. 
 
Het was het ogenblik waarop de innerlijke 
mens werd verzorgd. Een goedgeoliede 
logistiek startte in de vroege morgen 
(onder de kundige leiding van ons Wisken) 
om een overlevingspakket samen te stellen. 
Het pakket  maakte het mogelijk om de tijd 
tot het middagmaal van 15.30 uur in Het 
Anker te overbruggen.  De bescheiden 
opbrengst werd jaarlijks in de grote kas 
van de vereniging gestort. 
 
De massa aan anekdotes hier in 
herinnering brengen is onbegonnen werk.  
Het zijn er te veel. Echt waar. Het 
evenement werd meermaals op de 
gevoelige plaat vastgelegd.  Niet alleen 
door onze eigen filmploeg maar ook door 
officiële zenders (onder meer Kanaal 3 in 
1995).  
 
Op 3 december 2007 vernam het bestuur 
van de maandagkliek dat herberg Den 
Tuymelaer onherroepelijk sloot.  Het kon 
niet erg genoeg zijn.  Het gebouw wordt 
gesloopt….. Wie er nooit bij was, verstaat 
ons vast en zeker niet. 
 
Hoe moeten we in godsnaam deze 
tegenslag aanpakken? Komt de 
maandagkliek deze slag nog ooit te boven? 
Zullen we er de volgende Cecilia nog bij 
zijn nu wij die hoge bescherming moeten 
missen? Zal het bestuur een verzekering 
voor ons afsluiten voor al die risico’s die 
wij al die jaren onbaatzuchtig genomen 
hebben? Zal er een evenwaardig alternatief 
kunnen aangeboden worden op maandag? 
Waar moet dat dan wel doorgaan? Heeft 
het bestuur reeds contacten gelegd met een 
uitbater? Tal van vragen waarop we 
momenteel het antwoord schuldig moeten 
blijven.  Maar, echt waar…. er wordt aan 
gewerkt.  Ex cinere suo renascitur? 
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WE ZIJN GOE BEZIG 
Laatst liepen we tijdens de Boekenbeurs wat te 
struinen tussen de diverse stands (we durven 
sinds Diva Goedele de seksuele plak zwaait over 
Vlaanderen het woord standje niet meer 
ondoordacht in onze zinsneden gebruiken, we 
hebben écht geen zin in een avondje “Recht van 
Antwoord”), en het viel ons op hoe sterk 
Vlaanderen op literair vlak de laatste jaren wel  
is geëvolueerd. Want tot onze stomme verbazing 
bleek het aantal schrijvers ten lande op enkele 
jaren tijds bijna te zijn verdubbeld! Ieder die de  
voorbije vijf jaar een of ander onheil, pleizier of 
onbruik is overkomen voelt zich blijkbaar 
meteen geroepen om dit aan het papier toe te 
vertouwen. Zo gebeurt het dus dat 200 jaar 
nadat Hendrik Conscience zijn volk leerde lezen 
datzelfde volk ook massaal aan het schrijven 
slaat. Maar zeg nu zelf: wie zat er in godsnaam 
te wachten op een boek rond het wat mistige 
verhaaltje van Rik ‘Remmery’ Vannieuwenhuyse 
en Naïma Amzil? Dat er ten bedrijve Remmery 
wel eens dubbel werd geschreven wist de 
kritische Vlaming al langer, maar dat men daar 
naast koekskes bakken nu ook boekelarijen 
schreef? Wij die dachten dat KMO-
bedrijfsleiders voortdurend druk-druk-druk in de 
weer waren, we hebben ons dus schromelijk 
vergist in  onze Remmery-Rik! 
 
En wat dacht u van olijke Sos Piet die, zonder 
rode das nota bene, zijn boek presenteerde over 
de vele culinaire mislukkingen in Vlaanderen? 
We zijn trouwens wat verwonderd over het 
manco van zijn research team dat nog steeds de 
weg niet heeft gevonden naar onze eigen woning 
om Saus Piet de kookkunsten van onze eigen 
echtgenote op meesterlijke wijze wat bij te laten 
sturen. Want alhoewel het lieve kind bij tijd en 
wijle vreselijk haar best doet durft er al wel eens 
een schoteltje aanbranden of een sausje schiften. 
Evenzo overigens ten huize van onze rijzige 
vriend, wier eega al evenmin begiftigd is met 
overmatig culinair talent. Het zou nochtans 
leuke televisie opleveren, geloof ons vrij!  
 
Doch één familie spant de kroon in deze 
categorie van literair onbenul, na een snedige 
demarrage nog steeds mijlenver op kop: de 
Planckaerts!  “Wij zijn goe bezig!”.  Gek, we 
hadden nooit schrijverstalent vermoed bij Eddy 
Planckaert, en toch is de man er in geslaagd een 
boek vol meerlettergrepige woorden in mekaar 
te knutselen. Of zou hij dan toch geholpen zijn 

door één of andere ghostwriter? Hallo, Jean-
Marie Pfaff?De oude leuze “Schoenmaker, blijf 
bij uw leest” is dus blijkbaar helemaal naar de 
achtergrond verdrongen… 
 
Want de telegenieke familie Planckaert brengt 
ons naadloos bij een ander recent en 
veelbesproken fenomeen: fietsen. Liefst zo steil 
mogelijk  omhoog naar een zo bekend en 
legendarisch mogelijke top. Tja, dan komt alras 
de Mont Ventoux in beeld: legendarische puist 
in de Provence, omgeven door mythe en 
sportieve wanhoop, doordrenkt van zweet en 
bloed.  Dààr wil Vlaanderen wel laten zien 
waartoe het in staat is, met Bert Anciaux op kop. 
Talent noch conditie spelen een rol, boven 
geraken is de boodschap! Want wie de top 
bereikt is per definitie ‘goe bezig’. En Tom 
Simpson was dat ten tijde duidelijk niet… 
 
En wat heeft dit alles nu met muziek en onze 
harmonie te maken, horen we de ongeduldige 
Lezer zich al afvragen? 
 
Wel, deze wat uit de hand gelopen inleiding is 
enkel maar ter illustratie van onze indruk dat 
muziek één van de laatste bastions is waar enkel 
de combinatie van talent, inzet en oefening kan 
leiden tot iets moois. We zien Eddy Planckaert 
immers nog niet meteen onze harmonie 
dirigeren. Misschien wel thuis voor de spiegel 
en camera, maar niet op het podium voor een 
volle zaal… 
 
En toch…  Wat dan te denken van onze jongens 
van De Kliek? De meesten kenden enkele 
maanden geleden nog geen noot muziek zo groot 
als een huis, en toch spelen ze momenteel mee 
bij één van de betere zoniet de beste harmonie 
van het land. Faut le faire. Ze worden zelfs 
uitgenodigd bij Kunst Adelt om aldaar de 
Ceciliafeesten op te luisteren. Niet dat ze van 
feesten op den Heikant geen verstand hebben, 
verre van, maar het tekent toch de inzet en de 
drive die momenteel bij Geert Thienpondt en 
friends heerst. Nu nog de klaroenen in aantal 
wat versterken en dan is de set compleet. De 
gloednieuwe instrumenten liggen al te blinken 
en te wachten op een gedreven meester… Wie 
heeft zin om  ook goe bezig te zijn…? 
 
Filip Verhofsté 
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- NACHT VAN DE KLIEK – 
Net de week voorafgaand aan de “Nacht van 
de Kliek” kwamen we met de koppen van de 
Phoenix bijeen om het thans door u gelezen 
nummer samen te stellen. Of er iemand bereid 
was om een artikel te schrijven over dit eerste 
door de Kliek zelf georganiseerde evenement? 
Zelden heb ik me zo snel kandidaat gesteld, 
gezien het feit dat deze gebeurtenis reeds lang 
in mijn agenda stond, een artikeltje schrijven 
was een fluitje van een cent. Dachten we 
vooraf. Edoch, het lot heeft er anders over 
beslist, ik kon die avond om één of andere 
allicht zeer gegronde reden niet aanwezig zijn. 
Er bereikten me achteraf echter niets dan 
goede berichten over de organisatie, de 
aankleding van de zaal, de culinaire 
verrassingseffecten (Spaans met een vliegje 
Vlaams). Blijkbaar werd de aanwezigheid van 
muzikanten en bestuur vooraf wat hoger 
ingeschat en lag deze dus aan de lage kant… 
Onze excuses daarvoor, ’t zal niet meer 
gebeuren. Wij willen u echter volgend 
(enigszins bewerkt stukje) van Stephan 
Verlaeckt dat in dit verband werd geschreven 
niet onthouden: 

De vos was een vrolijke kwast, hij speelde 
dag en nacht de hele zomer lang.  “Leute 
en plezier” riep de vos, “we gaan ons 
amuseren en de kiekens ambeteren!”.  Ja, 
die vos kon zeveren als geen één en zuipen 
als de beesten. De jonge kippen vlogen 
hem daarbij als vanzelf in de bek. Het 
schaap daarentegen, dat had vast werk. 
Werken, werken, werken van ‘s morgens 
vroeg tot ’s avonds laat. 
Maar de zomer ging voorbij en de winter 
kwam. Op een dag was ’t zo koud 
geworden dat de vos lag te klappertanden 
in zijn nest. “Toemmetoch”, dacht de vos 
“dat het hier zo fris kon worden had ik nou 
ook niet verwacht”. En de vos ging naar 
het schaap om een bol wol om zichzelve te 
verwarmen.  Maar het schaap weigerde en 
hervatte het werk. 
De vos had dit niet verwacht en besloot het 
de volgende maanden wat zuiniger aan te 
pakken en te leven op hespeworst en 
cornichons.  Een paar weken later kwam 
er echter hulp vanuit onverwachte hoek: 
een inferno, een gigantische heidebrand 

zorgde voor onherroepelijke schade aan 
land en dier. Geplaagd door wormen en 
ziektes pakte een reus van een boerenkerel 
het schaap en scheerde haar helemaal 
kaal. Al haar zuurverdiende wol werd door 
de boerenknecht in één klap vernietigd, nu 
kon ze weer vanaf nul beginnen. Zo gezegd 
zo gedaan en het schaap hervatte het werk. 
“Zijt gij nu gelegans op uwen teut 
gevallen?” zei de vos tegen het schaap. 
“Ze gaan wel een steunfonds organiseren 
voor ons, en dan moeten we nooit meer 
werken”. En inderdaad, de vos kreeg 
gelijk, er werden tal van benefietconcerten 
georganiseerd waarop de vos als 
vertegenwoordiger van de slachtoffers 
werd uitgenodigd. De vos kon er niet enkel 
zuipen, hij had er  ook nog eens de 
allermooiste kippen. Maar de vos werd 
ernstig ziek van het vele reizen,  de 
overdrukke agenda en ook wel van wat te 
veel te zuipen ... hij stierf alras.  
Zijn begrafenis werd een heus media event 
want  iedereen die iets te betekenen had 
was er: van burgemeester tot E.H. den 
Deken, alle notarissen ja zelfs de beste 
advocaten des lands.  De vos kreeg een 
schoon standbeeld in het midden van het 
plein. Schoon en groot, dat was het! 
Op haar beurt stierf het schaap vele jaren 
later van den ouderdom en ook wel van 
een beetje te veel te werken. Het schaap 
had alles goed vooraf gearrangeerd: een 
dikke spaarboek, de duurste lijkkist, het  
kon er allemaal van af.  Er was echter 
geen volk van enige betekenis op de 
begrafenis,  jammer.... 
Wat is nu de moraal van dit verhaal? Er 
zijn tal van lessen te leren van deze fabel. 
Een van denkpatronen en leefwerelden. 
Een van samenwerken, verwachtingen, 
gedachten wisselen, vriendschappen en 
plichten... Maar vandaag hou ik het bij één 
les en die is: hoe langer je leeft hoe minder 
volk op uw begraving… 
 
(Filip Verhofsté  
met dank aan Stephan Verlaeckt)
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- DE GROTE DAG - 
 

Zondag nul vijf – nul zeven – nul negen zal voor de 
Harmonie een onvergetelijke datum blijven. Zij 
had toen een afspraak in Valencia en gaf er haar 
visitekaartje af. Een kaartje met een gouden rand. 
Al wie het voorrecht had erbij te zijn zal deze dag 
nog moeilijk kunnen wegbranden van zijn harde 
schijf. 
 
Eerst opstaan natuurlijk en uit de gloeiende 
kooltjes van de vorige nacht herrijzen. Een stevig 
ontbijt, vooral straffe koffie, waarna vrij vroeg 
rendez-vous in het schitterende Palau de la Musica. 
De organisatoren hadden ons geprogrammeerd als 
eerste deelnemend orkest in tweede afdeling om 
10.30 uur. Zodat omstreeks 9.00 uur een 
honderdtal Zeelse harmonisten de hoekige 
catacomben van de muziektempel betraden op 
zoek naar een lokaal om ín te spelen en om er de 
laatste richtlijnen van de chef te aanhoren. De 
alerte technische ploeg leverde puik werk. 
 
Je houdt het niet voor mogelijk hoeveel bekende 
gezichten zo ver van huis opdaagden om de 
harmonie te ondersteunen.  Alle supporters 
moedigden de muzikanten zeer luidruchtig aan 
toen zij het podium van de imposante 
muziektempel betraden. De strijdkreet “Komaan 
Zele” was niet uit de lucht. Dit stelde hen gerust en 
spoorde hen aan om het beste van zichzelf te 
geven.  
 
Elk deelnemend orkest diende drie werken uit te 
voeren: een pasodoble, het plichtwerk Centenari, 
en een keuzewerk. De harmonie had de luxe te 
kunnen uitpakken met een pasodoble van eigen 
bodem, gecomponeerd door Bart Picqueur. El 
Batallón de los Zapatos Rotos   Op Spaanse leest 
geschoeid maar met een duidelijk Picqueurse 
vingerafdruk. De concentratiemeter  wees 100% , 
de toon was onmiddellijk gezet, dit was de 
aanvang van een fameuze uitvoering.  
 
Het opgelegd werk Centenari (José Salvador 
Gonzáles Moreno) verweeft de tonen van de 
stadsmars met de motieven van de hymne van de 
Communidad Valenciana dewelke in 1909 haar 
wereldcreatie kende ter gelegenheid van de 
wereldtentoonstelling in Valencia. Het keuzewerk 
Gilgamesh (Bert Appermont) beschrijft een antiek 
epos uit de Sumerische beschaving over de clash 
tussen twee halfgoden. Eerst meedogenloos 

verwikkeld in een titanenstrijd, maar finaal vrede 
sluitend omdat zij elkaars gelijken zijn en mekaar 
toch niet kunnen verslaan. Samen beleven ze veel 
adembenemende avonturen. Voor de toehoorders 
was het overdonderend, maar hoe zou de 
vijfkoppige internationale jury hierover oordelen? 
Een ganse dag afwachten en stoom aflaten. De 
pintjes gingen opeens vlot over de toonbank in het 
atrium van het concertgebouw.  
 
’s Avonds liep de grote zaal van het Palau (1700 
zitplaatsen) snel vol voor het slotconcert, gebracht 
door de Banda de Tubas de Valencia : 140 
blaaskanonnen van zwaar kaliber onder leiding van 
een massief blok kwik graniet, de heer David 
Llácer Sirerol. Hij kreeg de zaal na enkele 
nummers in zijn greep en bracht alle toehoorders 
finaal in vervoering. Wat een lol. De pointe moest 
echter nog komen: de prijsuitreiking. We wisten 
dat de Banda Marcial de Fermentelos uit Portugal 
onze grootste concurrent was. Toen we deze 
hoorden afroepen als tweede, beseften we dat de 
buit binnen was. Eerste prijs in tweede afdeling 
met 354 punten op 400, vijftig punten meer dan de 
tweede. Het kan tellen. 
 
Wat volgde was een onvergetelijk euforische 
situatie. Knellende omhelzingen, quasi 
onverstaanbare woordflarden, natte wangen. -Bril 
kwijtgespeeld in de drukte, maar soit-. De 
volgehouden  inspanning gedurende jaren en 
maanden om zover te komen bekroond zien met de 
hoogste onderscheiding is niet alledaags. We zijn 
na de plichtplegingen met zijn allen afgezakt naar 
het dakterras van het hotel Barceló. Valencia lag 
aan onze voeten. Letterlijk en figuurlijk. Natuurlijk 
hebben we daar een feestje gebouwd, met 
nachtzicht op het Palau, op de Turia en de prachtig 
verlichte gebouwen van het nieuwe stadsgedeelte. 
 
Dirigent Georges, vurig  omhooggestoken en 
gelukkig veilig beland op begane grond, 
benadrukte dat inspanning en samenwerking de 
sleutels zijn voor succes. Voorzitter René kon dit 
enkel maar beamen, doch voor hem had de 
voorbije dag nog een extra dimensie: op nul vijf – 
nul zeven –nul negen werd hij  57 jaar met een 
meer dan verdiend Obama- gevoel: yes we can, yes 
we did it.  
(Elie Van Herreweghe)
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- DE VERHUIS -  
 
Verhuizen is een klein beetje sterven. Het 
vertrouwde achterlaten, het onbekende 
tegemoet. Gasthof  Het Anker, met al zijn 
nadelen. Maar nadelen die je kon inschatten, ze 
bestonden al twintig jaar en zouden ook blijven 
bestaan. Uiteindelijk word je die tekorten 
gewoon en begin je ze te koesteren. Je bent dan 
beland bij een “point of no return”.  Maar 
wanneer de verhuis toch onvermijdelijk wordt, 
doet dat pijn, veel pijn. Dan blik je vooral 
terug naar alle troeven van “Het Anker” : 
gelegen onder de kerktoren, een ruime zaal, 
een toegankelijk podium met voldoende plaats 
voor de muzikanten,  een lokaal waar de 
harmonie een klein beetje baas was en 
vriendelijk werd bediend in de gelagzaal en op 
het terras. Waar gaan we dat nog vinden, waar 
moeten we naartoe? 
 
Zele behandelt de culturele sector stief-
moederlijk. We komen er steeds op terug, het 
brengt bitter weinig op.  Elke vereniging  voor 
zich, de eigen boontjes doppen. Dansen op een 
slappe koord zonder vangnet. Zolang het de 
gemeente maar niet te veel kost. “Andere 
prioriteiten”. Meer dan drie decennia ongeveer 
dezelfde aria. Over het gemeenschapscentrum 
dat er zeker zou komen gedurende deze 
legislatuur is het zeer stilletjes aan de overkant. 
Zele blijft helaas een zeldzame blinde vlek op 
de behoorlijk gevulde kaart van de culturele 
infrastructuur. Quousque Tandem ??? 
 
De meest voor de hand liggende oplossing die 
we konden bedenken was “De Croone”, doch 
de uitbaters waren in hun opzegperiode zodat 
we slechts perspectief  hadden voor drie 
maanden. Maar dat was toch al dat. (Waar ben 
je dan in hemelsnaam mee bezig?). Dus, 
verhuizen zouden we, einde december 2009. 
Bestuursleden en technische ploeg spraken af 
om samen de handen uit de mouwen te steken. 
Eerst alles sorteren: wat nemen we mee en wat 
niet? Niet steeds een evidente keuze. Zeer oude 
dingen mag je niet wegdoen: ze zijn al antiek 
of gaan het allengs worden. Zaken die je nog 
kan bezigen mogen ook niet naar het 
containerpark. Wat kan je nog gebruiken en 
wat niet? Moeilijke kwestie, vooral wanneer 
het over partituren gaat. Onze bibliothecarissen 
Guido en André verdienen alle lof voor de vele  
uren die ze zich met deze klus onledig hielden.  
En daarna met man en macht alles evacueren, 
hetzij geladen als muilezels de straat 

oversteken, hetzij het restant in de pick-up van 
engel Piet laden voor de laatste reis en 
solemnele uitstrooiing  op het Industriepark. 
Oef, na enkele namiddagen hard labeur waren 
we over. Gasthof Het Anker blijft desolaat 
achter, ten prooi aan verval en duivenpoep. 
 
Zo gebeurde het dat de harmonie na twintig 
jaar afwezigheid opnieuw haar “blijde” intrede 
deed in “De Croone”. Om onze nieuwe 
pleisterplaats wat naar onze hand te zetten, 
waren enkele technische ingrepen nodig, en 
wel op zeer korte termijn , want op 10 januari 
hielden we reeds ons eerste concert. En de trap 
was gevaarlijk, en het licht was onvoldoende, 
en het podium was te klein , en .... Toch lukte 
het om net op tijd de zaal van “De Croone” in 
staat van paraatheid te brengen.  
 
Over de uitgaande exploitanten, niets dan lof: 
Sonja, Yves en Olivier waren vlot in de 
omgang en harmoniegezind. Met hen konden 
we correcte afspraken maken. Maar we bleven 
lang in het ongewisse over hun opvolgers. 
Nadat de mistgordijnen weggetrokken waren, 
kwamen we finaal te weten dat de uitbating in 
handen zou komen van de patroons van de 
“Casjpoo”, Lode Elens en Peggy Van Hecke. 
Het bestuur heeft met hen reeds positieve 
gesprekken gevoerd en de grote krijtlijnen van 
de toekomstige samenwerking uitgetekend. 
 
Vanaf 1 april  is “De Croone” tot september 
buiten gebruik wegens renovatiewerken, maar  
voor de repetities vonden we een 
noodoplossing in de parochiezaal van Zele-
Durmen. Ook voor de Jeugdharmonie en het 
Instaporkest blijft het telkens weer 
improviseren voor een repetitieruimte. De 
onweerswolken drijven stilaan weg, het 
extreme rampscenario is vermeden. Het was 
wel even bibberen en blazen, maar de 
harmonie  heeft uitzicht op een onderkomen.  
 
Natuurlijk zal de overgang naar “De Croone” 
een aantal aanpassingen vergen. De zaal heeft 
een kleinere capaciteit dan Gasthof Het Anker, 
hetgeen zich zal laten voelen bij concerten en 
Ceciliafeesten. Hoe we dit gaan oplossen, is 
nog niet geweten. Gaan we hiervoor uitwijken 
naar een andere locatie  of elke vierkante 
centimeter dubbel benutten? Tegen de 
volgende Phoenix schrijven we hierover een 
Deel II .    (Elie Van Herreweghe) 
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-  DURMEN BOVEN ! -   

Wie had ooit gedacht dat de Ceciliafeesten 
2009 het einde zouden betekenen van het 
tijdperk waarin de Koninklijke Harmonie Ste - 
Cecilia sedert meer dan 175 jaar haar 
wekelijkse repetities onder de kerktoren van 
Sint Ludgerus had. Bij het emotioneel verlaten 
van Het Anker op ceciliamaandag was iedereen 
nog in de vaste overtuiging dat het slechts een 
terugkeer ging betekenen naar een vroegere 
thuishaven: De Croone, een evolutie die bij 
oudere muzikanten en ereleden zelfs met een 
zekere nostalgische voldoening werd ervaren. 
Heden echter is de blijde intrede in De Croone 
nog veraf, sommigen vrezen zelfs of die er ooit 
nog wel zal komen. We zijn nu bijna een jaar 
verder en beide thuishavens van onze geliefde 
maatschappij liggen er doods bij. Nergens 
enige beweging te bespeuren, noch in Het 
Anker, noch in de Croone. Met een beetje 
goede wil van de eigenaars had de Zeelse 
Markt er twee aantrekkingspolen kunnen bij 
krijgen die ook voor het verenigingsleven van 
vitaal belang zijn. Maar wat baten kaars en 
bril… . 
Maar toch schijnt er licht in de duisternis. En 
het licht voor onze Harmonie schijnt heden in 
de wijk DURMEN.                                                                    
Toen we met ons hebben en houden op straat 
stonden kregen we dank zij de Parochiale 
Werken van Zele-Durmen met als drijvende 
kracht haar voorzitter,  Hubert Temmerman, de 
zaal achter de kerk aangeboden voor onze 
wekelijkse repetities. Zowel die van de jeugd 
als van de grote Harmonie. Wat eerst als 
tijdelijk alternatief bedoeld was is ondertussen 
tot onze volwaardige thuisbasis uitgegroeid. 
Naarmate het uitzicht op de Croone meer en 
meer de mist inging is de parochiezaal meer en 
meer ingepalmd. De hulp die de Harmonie 
hierbij van Hubert Temmerman krijgt kan niet 
genoeg in de verf gezet worden. Voor al onze 
noden vindt hij een oplossing. De zolder heeft 
hij ondertussen herschikt zodanig dat wij ons 
logistiek probleem kunnen oplossen hebben. 
Alle partituren, slagwerk, kampmateriaal, 
vlaggen enz., hebben een veilig onderkomen 
gekregen. De wanden van de repetitiezaal zijn 
bekleed met afneembare geluidsisolatiepanelen. 
Nu het herfst is zorgt hij ervoor dat de 

verwarming op tijd aanstaat, en wat zeker niet 
van het minste belang is, Hubert zorgt er ook 
voor dat er voldoende frisse drank is tijdens de 
pauze en na de repetitie. Er mag gezegd worden 
dat Hubert Temmerman, erevoorzitter van het 
OCMW, als geen ander voor het 
maatschappelijk welzijn van de Harmonie 
zorgt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nieuwe locatie zorgt ook voor verandering 
rondom het repetitiegebeuren. Het bestuur bv 
kan zich niet meer na de marsen terugtrekken 
in het café met als gevolg dat alle muzikanten 
van achter hun pupiter kunnen meetellen 
hoeveel pinten zij drinken. Etienne, onze 
vaandrig, en  Anita ontpoppen zich als 
nauwgezette barkeepers, wekelijks op post. Het 
bestuur heeft ook een beurtrol zodat de bar elke 
week volgens de afspraak afgesloten wordt. 
Muzikanten vrijwilligers hebben zich hierbij 
spontaan aangesloten. De sfeer en de opkomst 
is er met de verhuis zeker niet op achteruit 
gegaan, in tegendeel. In lange tijd zijn de 
muzikanten niet zo stipt en met zoveel 
aanwezig en regelmatig wordt de avond 
afgesloten met een hapje volgens de inspiratie 
van de dag. Het enige nadeel is dat er tijdens de 
repetitie zo goed als niet kan gepraat worden 
aan de toog, dit kan enkel buiten of in de 
keuken.  
In elk geval, dank zij de opvang in Durmen 
schijnt de zon weer volop voor de Harmonie. 
Moest de zaal nog wat groter geweest zijn dan 
hadden we er zelfs ons ceciliafeest kunnen 
plannen. (Misschien nog een uitdaging voor 
Hubert). Met dank aan de Parochiale Werken 
van Zele-Durmen. 

Piet Engelbeen 
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- WAAR WINDEN WAAIEN - 
 

 Beste Lezer, we zijn niet debiel geworden na 
de laatste successen van onze Harmonie. Het 
is wel zo dat we ooit als kleine jongen in de 
lagere school op den Heikant sterk onder de 
indruk waren van de alliteratie die onze 
toenmalige ‘Meester Van Wiele’ ten berde 
bracht toen hij de totstandkoming van de 
onafhankelijkheid van België uitlegde. Onze 
voorouders leefden toen onder het juk van de 
Nederlanders en keizer Willem had het 
verkorven bij de Vlaamse bevolking zodat die, 
luidens het verhaal, de straat op ging en 
scandeerde “Wij willen Willem weg, wille 
Willem wijzer worden wij willen Willem 
weer!”. Kijk, dat vonden we als kleine jongen 
prachtig, dat een bevolking zich op dergelijke 
poëtische wijze krachtdadig uitdrukte tegen 
de heerser. Intussen werden we wel wat 
wijzer (tiens, ’t zit in onze genen…), maar de 
liefde voor alliteraties is gebleven. Of hoe een 
leraar zonder het te weten onuitwisbare 
invloeden heeft op des mensen leven…  
 
Maar terzake nu. 
 
Wat weinigen wilden weten (neen, we raken 
er niet van los) is dat onze Harmonie na de 
voorbije turbulente dirigentenwissels nog een 
kans op een artistiek hoogstaand 
voortbestaan had. Niet dat men twijfelde of 
Bart Picqueur het wel zou kunnen, o neen,  de 
vraag was veeleer of de ‘mayonaise’ tussen 
bestuur, dirigent en muzikanten nog wel zou 
pakken? En of die weliswaar zeer 
getalenteerde maar nog o zo jonge 
orkestgroep dat hoge niveau wel zou 
aankunnen?  Om nog maar te zwijgen van het 
veranderde dagelijks bestuur, want de 
vereniging stond of viel toch met de inzet en 
toewijding van haar Voorzitter-voor-het-leven 
René Desmedt? 
 
Wel dus. 
 
Blijkbaar is onze inmiddels 180 jaar oude 
harmonie een taaiere tante dan men op het 
eerste zicht zou vermoeden, ze haalt krachten 

boven bij de mensen die niemand voorheen 
nog maar zou kunnen bevroeden. Of om het 
met de woorden van onze rijzige vriend te 
zeggen: “weshalve pakte de mayonaise dus 
wel, en hoe!” 
 
Niet dat alles nu koek en ei is en er geen te 
verbeteren punten meer zijn waar nog moet 
aan gewerkt worden, verre van. Onze 
harmonie telt nog een heleboel zaken waar 
kan aan geschaafd worden, ze zal overigens 
nooit helemaal ‘af’ zijn, geloof ons vrij. Maar 
het is wel zo dat de voorbije veranderingen op 
vaak essentiële vlakken niet meteen hebben 
geleid tot kwaliteitsvermindering, 
niveauverlaging of laat staan een implosie 
van de vereniging zoals sommigen 
voorspelden. De schrik voor verandering was 
dus ongegrond, Beste Lezer, de nieuwe wind 
heeft integendeel gezorgd voor een nieuw 
elan en nieuwe inzichten. 
 
We herinneren ons nog uit de vroegere  lessen 
aardrijkskunde van dhr. Baeck dat 
windstromingen ontstaan door de 
drukverschillen tussen hoge- en 
lagedrukgebieden. Wie deze kolommen vaker 
leest weet dat steller dezes immer bezorgd 
blijft om de noodzakelijke verjonging van het 
bestuur, evenwel zonder hierbij de oude garde 
overboord te kieperen.  We mogen er niet aan 
denken geen beroep meer te kunnen doen op 
iemand zoals Eric Arens die altijd klaarstaat 
om te helpen waar het maar kan… Evenwel is 
het noodzakelijk dat er af en toe nieuwe 
mensen toetreden met een verfrissende visie 
op de zaken, dat houdt de boel levend en 
vermijdt dat een bestuur zou indommelen. Wie 
dus mee een nieuwe wind wil laten waaien in 
onze vereniging laat zich vooral niet 
tegenhouden. 
 
Maar laat die wind van na de 
Ceciliafeestmaaltijd maar thuis, die is van een 
andere eerder onwelriekende orde… 
 
Filip Verhofsté 
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- PASTIME WITH GOOD COMPANY - 

 
 
Dit jaar viert de jeugdharmonie haar 30ste verjaardag! Omdat we dit niet zo 
maar voorbij konden laten gaan, organiseerden we een heus feestweekend.  
 
Het feestweekend ging van start op vrijdag 30 maart 2012 met onze quiz 
pastime with good company. Bram Goossens stelde in samenwerking met onze 
dirigent Stijn Heyde deze fantastische quiz op. De presentatie werd verzorgd 
door Sil Poppe. We kunnen zonder twijfel zeggen dat de quiz een groot succes 
was. Er schreven zich maar liefst 22 ploegen in! Om alles in goede banen te 
leiden, hadden we natuurlijk vele helpende handen nodig. Die vonden we bij de 
muzikanten van de jeugdharmonie en hun ouders. Bij deze willen wij alle 
helpende handen nog eens van harte bedanken. Zonder jullie was het ons nooit 
gelukt. Ook bedankt aan Bram, Stijn en Sil die de quiz tot een goed einde 
brachten.  
 
Op zaterdag 31 maart 2012 organiseerden we ‘Pasta- time with good company’, 
een concert van het instaporkest en de jeugdharmonie, gevolgd door een 
heerlijke pasta-maaltijd. Het instaporkest ging van start met hun stukjes ‘Easy 
Baroque Suite’ en ‘Slapstick Show’. Daarna was het de beurt aan onze 
feestvarkens. Zij speelden ‘ Along The River’, ‘Sax In The City’ met soliste 
Kaat Goossens, ‘La Cucina Italiana’, ‘Monterosi’ en natuurlijk ‘Pastime With 
Good Company’, eveneens het themalied van het feestweekend. Nadat we het 
beste van onszelf gaven, was het tijd voor een heerlijke Pasta- maaltijd. 
Hiervoor willen we Bart Picqueur en Annemieke Poppe, onze kookouders, in de 
bloemetjes zetten. Bedankt! Het concert was top en het eten overheerlijk!  
 
 
We sloten ons feestweekend af op zondag 1 mei 2012 met een Kubb- Viking- 
Tornooi. Het kubb- spel was voor de meesten nog onbekend, daar het de eerste 
keer was dat dit georganiseerd werd in Zele. Toch mogen we tevreden zijn om 
de opkomst! Iedereen heeft gekubbd dat de stukken er vanaf vlogen, maar 
beleefde bovenal enorm veel plezier.  
 
Bedankt aan iedereen die ons een verjaardag schonk om nooit meer te vergeten!  
 
Annelies Bauwens 



Pagina 51De Phoenix – 22ste jaargang nr. 2 – november  2012
De Phoenix – 22ste jaargang nr. 2 – november  2012/ nr. 44 Pagina 23

Een van mijn favoriete momenten van het Ceciliafeest is 
sinds jaren de afscheidsceremonie op maandag… zodra 
de lente komt in ‘t land enz. … beklijvende samenzang, 
hand in hand kameraden. Het bijzondere aan dat 
officiële einde der festiviteiten is dat niemand de neiging 
heeft om dan al naar huis te gaan…

Een moment van allesoverheersende vriendschap 
en samenhorigheid waar een mens een heel klein 
beetje dronken van zou kunnen worden. Alle kleine 
frustraties en onbenullige onenigheden, de onvolko-
menheden in de werking, de “collega’s die niet altijd 
allemaal even gemotiveerd zijn” en andere beslom-
meringen  van het afgelopen jaar worden met een 
simpel lied van tafel gezongen. Onder leiding van een 
immer helderdenkende gelegenheidsdirgent-ceremo-
niemeester Jozef R.

Want de harmonie, dat is één grote familie! Ik word er 
een beetje sentimelig, zo niet melancholisch van op zo 
een eerste decembermaandag.

Wat ons onderscheidt van bv. de sporten is dat leeftijd 
veel minder vat heeft op de muzikant dan op, ik zeg 
maar wat, de voetballer. Daarom kunnen we ook 
één grote familie zijn: er is een mix van leeftijden die 
ongezien is in andere sectoren van de vrijetijdsbe-
steding. Mooi toch?!

Een deel van de familie is bij het afscheidslied echter 
wat ondervertegenwoordigd. En niet omdat ze daar 
zelf voor kiezen. Ze zitten nl. op school, en als Cecilia 
wat laat valt  hebben ze met een beetje pech ook nog 
examens. Maar als de moslimkinderen, geheel terecht 
trouwens, vrijaf krijgen voor het suikerfeest, moet 
dan niet hetzelfde gelden voor het Ceciliafeest van de 
muzikantenkinderen? Ik vrees dat we het niet klaar 
krijgen, wie ook de schepenen van cultuur, jeugd en 
onderwijs worden. (Is bij het schrijven van dit stuk 
nog niet bekend.) 

Maar hoe krijgen we deze jeugdmuzikanten, alom 
geprezen als de toekomst van de sociëteit én vooral 
van het orkest dan volledig betrokken bij onze 
werking. Hoe worden ze volwaardig lid van de big 
happy harmoniefamilie? Dat lijkt me niet zo moeilijk: 
ons jeugdorkest verzorgt jaarlijks drie a vier zeer 
onderhoudende concerten, die ze veelal zelf inrichten. 
Zoals vorige vrijdag (26 oktober) in het GC van Zele-
Durmen. Instaporkest: 20 muzikanten, jeugdhar-
monie: 43 muzikanten! 

Fijntjes afgewerkt concert van ongeveer een uurtje, 
zaaltje mooi halloween aangekleed, fingerfood a 
volonté, ook van uitstekende makelij! Kwaliteit moet 
niet altijd veel geld kosten (vindingrijkheid, creativiteit 
en inzet zijn véél meer waard). En dan de droge cijfers: 
aantal aanwezige muzikanten van wie geen (klein)
kinderen op het podium zitten: 2; aantal aanwezige 
bestuursleden van wie geen (klein)kinderen op het 
podium zitten: ook 2. Procentueel gezien scoort het 
bestuur dus een beetje beter dan het orkest maar van 
beide groepen is de opkomst ronduit bedroevend. En 
omdat niet altijd de voorzitter op de zere scheen moet 
stampen, doet de dirigent het nu eens in zijn plaats. 
(de voorzitter mag dan eens dirigeren op een van de 
volgende repetities )

Onze jeugdwerking loopt als een trein. Zowel in 
kwantiteit als in kwaliteit. Bravo Stijn, bravo Nele! 
Bravo de hele ploeg die daar week in week uit mee 
begaan is! En meer nog dan bravo: dank u wel. De 
eerste lichting “instap-orkesters” is bij aanvang van 
het nieuwe seizoen toegetreden tot de harmonie. Niet 
minder dan 10 jeugdige spelers er bij. Dankzij hun 
eigen inzet en dankzij de mensen die hen hebben 
begeleid en gemotiveerd.

Laat het voorgaande niet als een verwijt nazinderen 
in de hoofden van de mensen die zich aangesproken 
voelen. Maar laat het een uitnodiging zijn. Kom eens 
kijken naar een optreden. En als dat niet altijd past in 
de druk-druk-drukke agenda, kom dan eens naar een 
repetitie kijken. Of nog beter: als je zelf kinderen hebt 
die een passend instrument  bespelen: STUUR ZE! 
Geloof me, ze gaan er beter van worden en ze gaan het 
graag doen. Elke vrijdag van 19u30 tot 21u30 onze 
jeugdharmonie, elke zondagochtend van 11u-12u 
het instaporkest. Allemaal in de infrastructuur van 
meester-burger Temmerman. Want het is een plezier, 
wat zeg ik, een jolijt om ze in actie te zien. En dan snap 
je ook meteen dat het niveau van de grote harmonie 
niet uit de hemel is neergedaald. Dan snap je meteen 
waar het adagium van onze vereniging vandaag voor 
staat. Zorg dat u niet té snel tot de “cinere” behoort, en 
wanneer het toch dreigt te gebeuren: er is mogelijkheid 
tot “renascere” elke vrijdag en zondag.

Dus neem deze uitnodiging als het u belieft aan, ze is 
bijzonder hartelijk bedoeld! Ik wens u allen een fijn, 
muzikaal, broederlijk (ook voor de zussen) Ceciliafeest!

Bart Picqueur

One big happy family
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Woensdagavond 8 mei 2013 vertrokken 2 bussen 
van op de Markt om de “ jumelage” tussen Zele 
en het Beierse Cham ter plekke met de nodige 
luister en ambiance te bevestigen. 

Tijdens de studiereis van enkele bestuursleden de 
maand voordien was reeds opgevallen met hoeveel 
“Gründlichkeit” de Duitsers en vooral Sigrid en 
Petra van het stadsbestuur onze komst hadden 
voorbereid. Na een moeilijke rit in zeer slechte 
weersomstandigheden kwam de Zeelse delegatie 
donderdagmorgen aan in hotel Randsbergerhof in 
het centrum van Cham. 

De regenwolken waren ondertussen verdwenen en 
een stralende zon kondigde zich aan. Een stevig 
ontbijt om op krachten te komen en nadien iedereen 
vrij tot de officiële ontvangst in de raadzaal van het 
stadhuis. Om 17 uur stipt startte de zitting met 
een speech van de Eerste-Burgemeesteres, Karin 
Bücher, waarin zij de historiek van de band tussen 
beide gemeenten uitlegde en de Harmonie, de 
naaldkantdelegatie en de afgevaardigden van het 
Zeelse gemeentebestuur: schepenen Sabine Van 
Cleemput en Guy De Roover hartelijk welkom 
heette. Zij stelde ook haar eigen stadsbestuur voor 
dat zo goed als voltallig aanwezig was evenals de 
voorzitter van het Kolpingmusik Cham. Nadien 
was het woord aan onze voorzitter, Patrick Bauwens 
die in een perfect Duits bedankte voor de uitno-
diging en als cadeau een gemonteerde oude cornet 
overhandigde aan de burgemeester. Sigrid, Petra 
en Kristien Dhooge kregen Belgische pralines als 
dank voor hun inzet. De zitting eindigde met een 
dankwoord van Schepen Guy De Roover en het 
heffen van het glas “Bärwurz”, een typisch Beierse 
kruidengenever. Gans het gezelschap kreeg nadien 
een maaltijd aangeboden door het stadsbestuur in 
Gasthof Schierer, even buiten de stad. De korte 
nacht op de bus deed velen vroeg in bed belanden 
maar de “opblijvers” hebben naar het schijnt nog 
mooie uren beleefd.

Vrijdag overdag een uitstap naar het glasdorp waar 
Nestor L. een nieuwe glazen uil kocht en nadien nog 
even repeteren voor het galaconcert in de stadshalle. 

Voor een publiek van meer dan 300 mensen liet 
ons orkest zich van zijn beste kant horen, niveau 
vicekampioen van België waardig.  Dirigent Bart 
praatte alles in origineel en zeer verstaanbaar Duits 
aan elkaar. Het daverend applaus en de roep naar 
3 bisnummers lieten geen twijfel bestaan, onze 
Harmonie heeft de Duitse verwachtingen meer dan 
ingelost. Na het concert zwermde iedereen uit in ’t 
stad en naar de “Frühlingsfesten” en zoals de dag 
voordien hebben de “opblijvers” naar het schijnt nog 
mooie uren beleefd.

Zaterdagmorgen was de zon weer van de partij en op 
de gezellige markt van Cham is er van 10 tot 13 uur 
duchtig gemusiceerd, eerst door de Kolpingmusik 
van Cham en nadien door onze Harmonie (waar 
wel wat bleke muzikanten tussen zaten). Vanop de 
terrassen werd er enthousiast  geapplaudisseerd. 
Tegen 14 uur waren we verwacht in Altmühle, een 
oude watermolen aan de rand van Cham waar het 
stadsbestuur ons terug verwende met een prachtig 
typisch Beiers boerenbuffet.

Twee accordeonisten luisterden dit op en kregen het 
“gezelschap” van ons klein muzieksken. Ze speelden 
er de pannen van het dak, door de Duitsers nog niet 
gehoord. Bart, Jan, Stefaan, Wim en Wim konden 
er direct een contract krijgen om er te blijven. Met 
een stevige fond en reeds wat biertjes binnen ging 
het dan richting “Frühlingsfesten”. 

In de tent waren 100 zitplaatsen voor Zele gereser-
veerd. Een tent tweemaal zo groot als de Zandberg 
liep tegen 20 uur stampvol, 5000 mensen waarvan 
velen in traditionele klederdracht. Het kleinste 
pintje  ééntje van ne liter! Orkest, zingen, drinken 
und Wursten essen, ne Maxi-Cecilia. Wij voelden 
ons daar direct thuis. Slotevaluatie: de vroege slapers 
van de dagen voordien beseften dat de “opblijvers” 
mooie uren moeten beleefd hebben. 

Zondagmorgen met de bus terug van een 
memorabele verbroederingsreis naar Cham, voor 
herhaling vatbaar.                                                                                                                                       

Piet Engelbeen 

DE VEROVERING VAN cHAM
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Staf Weyts, een gepensioneerde bakker leerde 
onze harmonie kennen tijdens het muziekcon-
cours tussen de harmonieorkesten geklasseerd 
in superieure afdeling. (Ter herinnering, onze 
Harmonie werd hier tweede). Jaarlijks organi-
seert hij een benefi etconcert ten voordele van 
verschillende goede doelen. Hiervoor nodigt hij 
telkens een gerenommeerd harmonieorkest uit 
en dank zij onze prestatie in Heist-op-den-Berg 
kregen wij de kans om hieraan mee te werken. 
Staf Weyts, zelf klarinettist sloot zich voor de 
gelegenheid bij de Harmonie aan en nam deel 
aan alle repetities. 

Naast onze Harmonie werkten ook het koor 
Canta Ludens uit Drongen en hun dirigent-pianist 
Filip Martens mee. In Duitsland kwam Bart in 
Leipzig tijdens een CD-opname in contact met het 
saxofoonkwartet “Clair-Obscur” uit Berlijn, profes-
sionele topmuzikanten en overtuigde hen om mee te 
werken aan het benefi etconcert.  Het werd  een hele 
klus voor Bart om allen op dezelfde harmonische 
lijn te brengen, maar het zou Bart niet zijn of hij 
vervulde deze taak met brio.

Op 2 november 2013 was in het ICC om 20 uur de 
grote zaal gevuld met duizend muziekliefhebbers. 
Na de inleiding waarin de goede doelen nader 
werden beschreven ging het concert van start met 
“An American in Paris” van George Gerschwin. 
Een zeer moeilijk maar prachtig symfonisch gedicht 
waarin Gerschwin Jazz en klassieke muziek laat 
versmelten. De drukte in de grootstad wordt op 
sublieme wijze  in klanken omgezet met indruk-
wekkende partituur voor de slagwerkers. Het eerste 
“Amerikaanse” deel vervolgde met “Rhapsody in 
Blue” eveneens van George Gerschwin met Filip 
Martens als solist op piano. Voor de pauze werd 
nog samen met het koor “Th e Magic of Disney” van 
Warren Backer uitgevoerd. De songs uit verschil-
lende tekenfi lms worden hierin samengevoegd tot 
een speels geheel. 

Na een verfrissende pauze stond het tweede deel 
gedeeltelijk in het teken van Europa. Bart geeft 
graag eigentijdse jonge componisten een kans, 
zo ook op dit concert. Met de concertmars “La 
escapada de fuego” van de jonge Jose Ignacio Blesa 
Lull uit Spanje werd de aandacht van elkeen terug 
gespitst op het muzikaal feest dat nog volgde: twee 
composities van onze eigen Bart Picqueur. “Hope” 
een sereen werk dat jonge mensen met een levens-
bedreigende aandoening wil steunen. Alle royalty’s 
van deze compositie gaan naar het Centrum voor 
Stamceltransplantatie van het UZ-Gent. 

Vervolgens als tweede “Jeu de cartes”. Hierin gaan 
de 4 saxofoonsolisten van “Clair-Obscur” in concert 
met het orkest. Zij vertolken elk een speelkaart: 
hartenvrouw, schoppenboer, ruitentien en Joker. Met 
soms wervelende muziek bewijst Bart eens te meer 
dat hij een muzikale duizendpoot is. Het kwartet 
kreeg van het publiek een daverende ovatie en 
bedankte hiervoor met een schitterende uitvoering 
van Aster Piazzolla’s “Libertango”.Tenslotte voerde 
het concert ons terug over de Grote Plas. In een 
aantal gospelsongs kon het koor “Canta Ludens” 
zijn capaciteiten  laten horen met als orgelpunt een 
vreugdevol “O Happy Day”. De staande ovatie van 
het publiek was door iedereen zeker verdiend na dit 
hoogstaand concert. 

Het feest was echter nog niet gedaan. Hoe Staf 
Weyts het klaar speelt is een wonder. Iedereen kreeg 
nog een piekfi jn verzorgde receptie aangeboden met 
hapjes en drankjes naar believen en een stukje van 
de reuzentaart door bakker Staf en zijn team in 200 
uren gefabriceerd. Het chocoladen gerechtsgebouw 
van 2,2 meter breed werd gecreëerd met onder meer 
150 kg chocolade.

Het was een schitterende 7e editie van dit benefi et-
concert, naar het schijnt het laatste in de rij, hopelijk 
bedenkt Staf Weyts zich nog, onze Harmonie is in 
elk geval kandidaat om in de toekomst nog samen 
te werken.

Piet Engelbeen 

BENEFIETCONCERT ICC GENT
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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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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 dat hadden meegewerkt aan de realisatie van 
ons cultuurhuis, en was terecht fier op het resultaat 
( hij liep immers het hele openingsweek end 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 start-
schot was gegeven voor een druk bijgewoond 
openingsweek end.

René De Smedt

 DE WIEK OPENT HAAR DEUREN  
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GENUG GESTUFT
Overtreffen overtroffen overtroefd

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

Genoeg gestoeft!

Vooruit de blik, vooruit de geit
Vervloekt de luizige komkommertijd

Hernieuwt het muzikale appetijt

genoeg gebleit

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

Even genoeg gezoemd

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

Vakantie kent slechts dit besluit:

Genoeg gefluit

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

Kortweg de president)

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

Ex cinere renascitur

Genoeg geouwehoer

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

Blabla is geen muziek het is me zeik

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

Wees gegroet, Bart
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DE PHOENIX, QUO VADIS ?
Verjaren bezorgt mij telkens een ietwat onbeha-
gelijk gevoel. Eerst voel ik natuurlijk een zekere 
fierheid en opluchting dat ik de lang verwachte 
streefdatum bereikt heb. Doch tegelijk beklemt mij 
spijt dat alles zo onverhoeds snel voorbij is gegaan 
en dat het  zo verdomd definitief, onherroepelijk 
achter mij ligt. Dit was het dan, denk ik, maar 
heb ik het eigenlijk wel goed genoeg gedaan?

Een tijdspanne van 25 jaar is een hele hap uit een 
mensenleven. Drie zulke happen en je leest de overlij-
densberichten met meer dan gewone aandacht. 
Bovendien draait de wereldbol schijnbaar alsmaar 
sneller. Een harmonie en een tijdschriftredactie 
kunnen daar niet onderuit. Toen we in 1990 met 
vier bestuursleden de hand aan de ploeg sloegen om 
de harmonie een periodiek ledenblad aan de hand 
te doen, stond de tekstverwerking nog in de kinder-
schoenen. Eresecretaris Oscar Kesteleyn schreef zich 
toentertijd uit de naad om al de leden en muzikanten 
op de hoogte te houden van de activiteiten  van de 
vereniging. Velen zullen gedacht hebben dat het 
vuur van De Phoenix wel vanzelf na enkele edities 
stilletjes zou uitdoven, maar zij doolden. Want zie, 
50 Phoenixen later flakkeren nog steeds de steek-
vlammen van weleer en gloeit de as nog hevig door.

We hebben wel een aantal meevallers gehad. De 
grootste hiervan is dat de originele  redactie intact 
is kunnen blijven. Zo zijn er hechte vriendschappen 
ontstaan en heerst er een rustige vastheid in de 
werking. We mogen geenszins de opgemerkte passage 
van Filip Verhofsté in deze kern niet vergeten. Hij 
bracht zijn steentje bij door zijn literaire, commer-
ciële en culinaire inbreng. Want onze lustige  pennen 
en onverdroten bezieling waren steevast gedrenkt 
in lekkere spijzen en overvloedige dranken. Daar 
moeten we zeker geen tekeningetje bij maken.

We hebben tevreden kunnen ervaren dat we bij alle 
geledingen van onze harmonisten in goede aarde zijn 
gevallen omdat er binnen een grote vereniging als de 
onze echt nood is aan een ledenblad. De Phoenix is 
na al die jaren het handig smeermiddel bij uitstek 
om  de radertjes van de harmoniemachine vlotter  te 
laten draaien.

Ik zie De Phoenix nog lange tijd deze prominente taak 
vervullen, doch blijf geenszins blind voor de funda-
menteel gewijzigde omstandigheden van vandaag. 
Het internet en de nieuwe media verdringen meer 
en meer de plaats van het gedrukte woord. Met de 
moderne communicatie is veel meer mogelijk, is de 
reikwijdte  praktisch onbeperkt, en kan men korter 
op de bal spelen. Het grote publiek, en voornamelijk 
de jeugd, is vanaf prille leeftijd vertrouwd met alle 
mogelijkheden van facebook, twitter en allerhande 
elektronische berichtgeving. En deze evolutie is een 
onvoltooide symfonie. Dit gaat razend snel, let op 
mijn gedrukte woorden. Bovendien hangt aan de 
papieren versie van een ledenblad als het onze een 
weliswaar bescheiden, maar toch aanwezig prijs-
kaartje. Bij het afwegen van schaarse middelen 
tegenover groeiende noden past het om zo lucide en 
efficiënt mogelijk te handelen. 

Boezemvrienden Raoul en Eric hebben gedurende 
25 jaar onverdroten ervoor gezorgd dat het uitgeven 
van De Phoenix aan de harmonie niet te veel centen 
kostte. Zij hebben gelukkig een brede schare trouwe 
sponsors rond De Phoenix verzameld, dewelke op 
een jaarlijks  bezoekje mochten rekenen. Er kwam 
daar soms, naar verluidt uit doorgaans welingelichte 
bron, nattigheid van. Maar de wissel van de wacht 
is verre van evident. Zoek er zo maar twee,  je zal ze 
niet licht vinden.

Dit alles om te beamen dat het leven mooi is. Dat 
het leven uiteraard mooier is met een muzikale toets.  
Dat het leven pas echt spannend wordt wanneer je 
beseft dat je zelf tot over je oren in de muziek zit 
zonder partituur, zonder rijbewijs, zonder wegen-
kaart, zonder gps. Dan ga je aan de kant van de 
weg staan. En dan richt je, bij voorkeur voor een  
kruispunt, je duim naar de richting die je wil gaan. 
De meesten rijden in hun haast gewoon voorbij, 
want je hebt geen kort rokje aan,  nog minder een 
uitdagend décolleté of lippenstift, en je bent niet 
meer van de jongste. Maar misschien is er iemand 
die de wakkere glans in je ogen ziet, de raadsel-
achtige lachrimpels om je mondhoeken. Die stopt 
en vraagt : “Naar waar ga je?” 

Elie Van Herreweghe
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Marc en Mimi

Tuincentrum Colman & Van Damme

BVBA VERBERCKMOES MARC
 

marc.verberckmoes@argenta.be 
Kantoor Zele

fsma-nr.: cAcB 111992  -  o-nr:  0525.796.121
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Dimitri
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connecting with your DNA

met inspirerende groeten
FRANK DE CRAECKER
Partner

frank@centipedemind.be Centipedemind BVBA
info@centipedemind.be Stationsstraat 21
+32 (0)475 96 72 07 9240 Zele
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