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BESTE LEzER
Beste Lezer,

Het voorjaar van 2015 reed de Harmonie rondjes 
in overdrive: Nieuwjaarsconcert – Provinciaal 
concours in Berlare (2 uitvoeringen) – Zele 
Zoemt (twee uitvoeringen) – Eindexamen Nele 
Goossens in Gent, stuk voor stuk glansprestaties 
van ons orkest met heel wat voorbereiding en 
spanning. 

Een deugddoende vakantie was uiterst welkom, want 
vanaf de eerste repetities lag een nieuwe uitdaging 
te wachten: het masterexamen directie van Dimitri 
Bracke zou zijn bekroning vinden in De Wiek onder 
de vorm van een dubbelconcert “Dual Band” van 
ons orkest met de Koninklijke Harmonie De Kunst-
vrienden uit Sint-Eloois-Winkel, waar Dimitri 
dirigent is. Het was een hoogstaande, sublieme 
belevenis, zoals u zal lezen in deze vijftigste, dus 
gouden, editie van De Phoenix. 

De redactie bereidt trouwens een speciaal nummer 
voor, een bloemlezing uit alle vorige Phoenixen, 
dewelke bij wijze van nieuwjaarsgeschenk ter 
gelegenheid het concert van 10 januari aanstaande 
aan de leden en sponsors zal worden aangeboden.

Ook op bestuurlijk vlak valt een en ander te melden. 
Redactielid Eric Arens vroeg het bestuur om het wat 
rustiger aan te doen. Hij treedt toe tot het erebestuur. 
Dank u Eric voor uw langdurige tomeloze inzet ten 
bate van onze vereniging. We zijn er zeker van u 
nog vaak te zien op de concerten en uitstappen. We 
hebben er u zo graag bij.

Tijs Vercauteren heeft de wens uitgedrukt om terug 
te treden als afgevaardigde van de muzikanten. Hij 
wil zich meer focussen op de muziek. Dank u wel 
Tijs voor de waardevolle ideeën en impulsen die van 
u zijn uitgegaan. 

Een boutade die secretaris/penningmeester Jan 
Heirwegh regelmatig gebruikt luidt: “De enige 
constante is verandering” Zo ook bij het jeugdbe-
stuur. Na jaren van zeer gewaardeerde medewerking 
zeggen we dank je wel aan Annelies Bauwens, Kaat 
Goossens, Lucas Segers, Annelot Van Damme en 
Syrthe Roeder. Katrijn Poppe en Nele Goossens 
vroegen van hun kant vervangen te worden als 
dirigenten van de Jeugdharmonie. Een werkgroep 
buigt zich over de vernieuwing van het jeugdbe-
stuur. Wordt alleszins vervolgd.

Zo gaan we vol gespannen verwachting het Cecilia-
weekend tegemoet. Het zal er rap zijn. We hebben 
met het bestuur reeds enkele lange en intense 
vergaderingen  achter de rug om het minutieuze 
draaiboek nog eens door te nemen en aan te passen. 
Voorzitter Patrick gaat niet graag over één nacht ijs. 
U kan zich niet voorstellen wat er allemaal komt bij 
kijken: de muziek, het drukwerk, de innerlijke mens, 
het instrumentarium, de placemats, de buttons, de 
notabelen, de uitstappen, de decoraties, de bonnekes 
…. tot het allerlaatste puntje: “dinsdag 08/12/2015 
-14 uur: verhuis van slagwerk van St-Ludgerus naar 
Durmen met de camionnette van AVEVE – zoveel 
mogelijk helpende handen van het bestuur aanwezig + 
TP”. Hebben we echt geen pintje verdiend?

Elie Van Herreweghe

Inhoud
De weldoeners      3
Beste lezer - Inhoud  4
De Phoenix, quo vadis? 5
Publiciteit    6
Terug naar school ... 7
Het gebeurde onlangs 8-9
Publiciteit  10
Schatten op zolder 11
Publiciteit 12

Fotoreportage  activiteiten 13-14-15-16
Dual Band – 10 oktober 2015 17
Publiciteit  18
Het Jeugdharmonistje 19
25 jaar De Phoenix 20 - 21
Publiciteit 22
Ten huize van Lucien Boone 23
De fanfare van toen  24-25
Phoenix   26



De Phoenix – 25ste jaargang nr. 2 – november  2015 / nr. 50 Pagina 5

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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TERUG NAAR ScHOOL …
Meer een titel voor 1 september, maar toen was er 
geen Phoenix. Sinds die dag echter , 1 september 
dus ga ik terug naar school… als student. Om wat 
te gaan studeren? Om datgene te gaan studeren 
wat ik al 20 jaar doe en waar ik in 1996 een 
meesterdiploma voor haalde… hafabradirectie 
(het dirigeren van harmonieorkesten dus)

Veel vragende gezichten als ik dit vertel aan 
mensen die mij kennen, met de terechte 
opmerking: gij kunt dat toch al. Tja ik hoop 
het, anders ben ik al 20 jaar de boel aan het 
bedotten waarvan 6 jaar in Zele. Wat ik niet 
hoop.

Toch kan ik het iedereen aanbevelen, zijn eigen 
vak nog eens terug te gaan studeren na verloop 
van tijd. Als het kan bij een andere leraar, als 
het kan in een ander instituut, in een ander 
land. (Andere landen hoeven echt niet ver te 
zijn, in mijn geval is het een uurtje rijden) Het 
brengt niet echt veel stress mee, want de ‘ik 
moet een diploma halen-‘ druk is een stuk 
lager. 

Het vraagt eigenlijk enkel een beetje openheid 
voor zelfreflectie, intellectuele eerlijkheid, wat 
leergierigheid en een bescheiden opstelling. 
(‘Ik kan dat’ al is in deze dus het foute 
uitgangspunt.)

Bedenk volgende boutades:  
Hij die denkt alles te weten weet waarschijnlijk 
alles wat hij ooit zal weten.  
Of anders geformuleerd:  
Hij die denkt niks meer te kunnen leren heeft 
waarschijnlijk gelijk.

Wie van u durft stante pede naar het examen-
centrum om zijn theoretisch rijexamen nog 
eens af te leggen?  

Soit sinds één september ben ik dus terug 
student, aan het conservatorium van Tilburg, 
en ik volg er directie bij een componist; No 
Potho Reposare – Hardy Mertens – oude 
bekende voor onze harmonie. Een ander 
voordeel: andere studenten zien het grijs in 
mijn baard en mijn kaal hoofd, denken dus 
dat ik docent ben en houden de deur voor 
me open, zeggen ‘u’ en maken plaats in de 
cafetaria…  Ik knik beleefd en laat het me 
welgevallen. 

Heeft Dimitri me getriggerd? Jazeker wel, maar 
reeds lang voor zijn knalexamen. (sindsdien 
heb ik dus wél wat stress over het mijne, maar 
dat is hem gegund). Elke woensdag rijden 
we samen naar Gent om zelf dirigenten op 
leiden. Ook die rit levert telkenmale boeiende 
gesprekken op onder vakbroeders. Ons credo 
naar onze studenten is dan ook is: denk nooit 
dat je alles al weet, ga elke keer kritisch op 
zoek naar de juiste antwoorden (dan moet je 
dus eerst in staat zijn om de juiste vragen te 
kunnen stellen, maar goed)

Over het stellen van de juiste vragen gesproken: 
Jullie zijn er toch allemaal 4 dagen met Cecilia? 
Want ik ben van plan om die week te brossen!!!

Houd goed uw weekend!

Met vriendelijke groeten,
Bart
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HET GEBEURDE ONLANGS
1 – 8 AUGUSTUS  2015 – JEUGDMUZIEKKAMP

 IN DE HAAN
“Beste muzikanten, haal die Robinson Crusoe maar 
in jullie naar boven want op zaterdag 1 augustus 
vertrekken we om 8 uur naar ons “onbewoond Eiland” 
in De Haan. Je leest het dus goed, het kampthema 2015 
zal ons opleiden tot een echte survival-expert! Eveneens 
niet te vergeten: we sluiten het kamp af met een heuse 
party in Hawaii stijl. Haal de slingers, bloemenkransen 
en tropical kleding maar al uit de kast want we zullen 
ons in tropische sferen wanen. Op zaterdag 8 augustus 
worden we om 15 uur als een volleerde Robinson weer 
aan het thuisfront verwacht om onze ouders te laten 
genieten van een schitterend kampconcert.”

Veel jeugdmuzikanten gingen in op deze uitdagende 
uitnodiging en maakten een boeiend kamp mee. Zie 
het Jeugdharmonistje op pag. 19.

23 AUGUSTUS 2015 – STARTACTIVITEIT BBQ
Na de eerste repetitie op 18 augustus organiseerden T 
& T (Tijs Vercauteren en Thomas Bauwens, of is het 
omgekeerd?) in Zele Durmen een Barbecue voor alle 
leden om de harmoniemachine opnieuw op gang te 
brengen. Het werd een gemoedelijk weerzien waarop 
de vakantiebelevenissen de revue passeerden. Proficiat 
Thijs en Thomas voor dit origineel initiatief!

8 OKTOBER 2015 – VLAMO SENIORENDAG 
ZELE - DURMEN
Regelmatig organiseert Vlamo een Seniorendag. 
Telkens op een andere plaats, ditmaal was de beurt 
aan onze harmonie om de delegatie te ontvangen. 
Rond 9uur kwamen de dames en heren (85 in totaal) 
aan in de parochiezaal te Durmen. 

Na een lekkere tas koffie deelde de groep zich. De 
heren gingen naar de repetitie en ik nam de dames 
mee op uitstap. Met een 30 tal dames trok ik naar 
Avermaat, bij Fons en Valerie D’heer. Hun oude 
boerderij, ’t Schaliënhof, heeft een rijke geschiedenis. 
Fons gaf uitleg over het ontstaan: de naam van deze 
boerderij loopt over verscheidene generaties D’heer, 
en dateert uit 1630. Valerie gaf uitgebreid uitleg over 
het bewerken van vlas en koren. Vlegeldorsers gaven 
een demonstratie van de verschillende technieken van 
vlas en koren. Een zeer interessante en gewaardeerde 
voorstelling voor ons gezelschap.  Fons en Valerie zijn 
tevens zeer actieve mensen, die zich bijzonder inzetten 
voor verschillende parochiale werken. Dit terloops, het 
mag eens gezegd. 

Het werd stilaan tijd om terug te keren naar Durmen 
waar een lekker middagmaal werd opgediend. 

Na de middag trokken we naar het Zeels Museum. 
We kregen een deskundige uitleg over de verschil-
lende oude ambachten die er uitgestald staan. Vooral 
de Zeelse kant trok bij onze Dames veel aandacht. Er 
klonk niets dan lof over deze mooie tentoonstelling. 

Rond 5 uur waren de Dames terug in Durmen en 
gaven hun echtgenoten, de Senioren muzikanten, die 
ondertussen al flink geoefend hadden, onder leiding 
van Geert Vercauteren, als afsluiting van deze dag een 
mooi concert. 

Eric Arens

10 OKTOBER 2015 – MASTEREXAMEN  
DIMITRI BRACKE  - DUAL BAND IN DE 
WIEK - Zie pagina 17

PIEPKLEINE HARMONISTJES

@ Raf Ketels,  geboren op 8 mei  2015, zoontje van  
Bart Ketels en Vera Verbestel. Een broer voor Teo 
Ketels en een  kleinzoon voor bestuurslid Jan Ketels 
en Mia Van Kerckhove. 

@ Toni Lintacker , geboren op 4 juni 2015, 
dochtertje van Bjorn Lintacker en An Van Acker. 
Eerste kleinkind van erebestuurslid Luc Van Acker.

@ Verónica Suarez – Fernandez , een dochtertje 
van Jademar Suarez-Fernandez, (klarinet) geboren te 
Gent op 26 juni 2015.

@ Toon De Roover, geboren op 24 september 2015, 
zoontje van Bert en  Laurien (klarinet) De Roover-
Goossens. Een broertje voor Nora.

LATEN WIJ HEN GEDENKEN

1 Jozef De clerck, weduwnaar van mevrouw 
Margriet De Bock overleed op  4 juli 2015 op 90- 
jarige leeftijd. Hij was de grootvader van Joachim De 
Clerck (bastuba).

1 christiane De Wilde, echtgenote van erelid 
Raphaël Van Wichelen overleed op 31 augustus 2015 
op 93- jarige leeftijd.

1 André colman, echtgenoot van mevrouw 
Margriet D’Hollander  overleed op 26 oktober 2015 
op 76- jarige leeftijd. Hij was de vader van Werner 
Colman (erelid) en de grootvader van Nele Colman 
(klarinet). Op zijn overlijdensbericht is o.a. te lezen: 
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Geëngageerd om altijd anderen te helpen. De 
Harmonie mocht dit vaak ondervinden wanneer zij 
gebruik mocht maken van de AVEVE camionette. 
Dank u wel André.

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

WEET U DAT ?

¬ Luc & Annie van ’t Gildenhuis op pensioen zijn, 
doch dat dit geen beletsel mag zijn om een fameuze 
Cecilia te vieren. De uitvalsbasis blijft ook dit jaar in de 
Kloosterstraat, met enkele zijsprongen. Het bestuur heeft 
wat gesleuteld aan het Ceciliaprogramma. Het is dus zaak 
het jaarlijks marsbevel goed in het oog te houden om op 
de juiste plaats op het juiste uur te zijn en niet de mist in 
te gaan door onoplettendheid. Een verwittigd man is er 
twee waard.

Zoals vorig jaar begint de Cecilia met een gratis concert 
in De Wiek op vrijdagavond.  Er zal een uitgebreide 
afvaardiging aanwezig zijn van het provinciebestuur met 
gouverneur Jan Briers op kop, alsook van het gemeentebe-
stuur met o.a. burgemeester Patrick Poppe.

Zaterdagavond vervangen we de Breughelavond door een 
Familieavond, waarbij de Feestarchitect 4 warme buffetten 
serveert. Een discobar is aanwezig om uit te nodigen tot 
swingende dansmuziek voor jong en wat minder jong.

We zullen iets minder leden-herbergiers vereren met een 
bezoekje. Doch geen paniek, dit betekent niet dat we het 
debiet fors terugdraaien.

Zondag tijdens de maaltijd knopen we aan  met een oud 
gebruik : bouilli met schorseneren op het menu … njam 
njam.

¬ Muziek doet leven!

Bezig zijn met muziek heeft positieve gevolgen voor alle 
leeftijdsgroepen: zowel jong als iets minder jong heeft 
ongetwijfeld baat bij muziek. Maar voor een steeds grotere 
groep ouderen maakt muziek ook deel uit van de eigen 
identiteit. Om in het ouder worden als persoon overeind te 
blijven, is het belangrijk aandacht te besteden aan passies en 
drijfveren  die men doorheen het leven heeft ontwikkeld. 
Voor amateurmuzikanten, bijvoorbeeld, is het erg zinvol 
dat zij ook op latere leeftijd actief kunnen blijven in hun 
vereniging. Maar de herfst van ons leven blijkt ook het 
uitgelezen moment om nieuwe vaardigheden op te doen. 
Het is immers een hardnekkige mythe dat het geen zin zou 
hebben om op oudere leeftijd nog een instrument te bespelen.

Muziekbeoefening heeft daarnaast ook een gunstig effect 
op de cognitieve vermogens van ouderen. Veelvuldig 
onderzoek toont aan dat de achteruitgang van de hersen-
functies kan worden uitgesteld en zelfs vermeden dankzij 
actieve muziekbeoefening op latere leeftijd.

In een sterk geïndividualiseerde samenleving is het ook 

cruciaal om te blijven inzetten op een stevig en dragend 
sociaal weefsel. Heel wat senioren worden slachtoffer 
van eenzaamheid en isolement. Muziek brengt hier een 
uitgelezen kans om deze vereenzaming tegen te gaan. 
Samen musiceren of zingen stimuleert het onderling 
sociaal contact en zorgt ervoor dat senioren blijvend deel 
uitmaken van de samenleving.

Muziek heeft daarnaast ook een positieve invloed  op 
ouderen met dementie. Het blijkt één van de weinige 
manieren om effectief contact te maken met senioren 
die anders moeilijk bereikbaar zijn. Vaak maakt muziek 
bij hen ook allerlei vergeten herinneringen, verhalen en 
emoties los.

Muziek kan hier dienen als doel op zich, waarbij de beleving, 
het plezier en de interactie voorop staan. Ook kan het als 
middel worden ingezet om, via bepaalde muziek, onrust 
en angst te verminderen of juist om iemand te activeren. 
Het  kan depressie tegengaan, het zelfvertrouwen verbe-
teren, de communicatie bevorderen  of emotionele pijn en 
trauma’s verzachten.

Muzes  wil met het project  “Muziek doet leven! Heilzame 
functie van muziek bij ouderen” een lans breken voor 
het belang van muziek bij de Belgische senioren.

In de ons omringende landen is reeds een vernieuwende  
en interessante dynamiek waar te nemen. Zo bestaan 
in een aantal Europese steden muziekacademies die 
zich specifiek toeleggen op de oudere muzikant, wordt 
veelvuldig onderzoek gedaan naar het effect van muziek 
op het welzijn van senioren en werden zelfs specialisatie-
opleidingen opgestart. Deze voorbeelden kunnen een 
inspiratiebron zijn voor Vlaanderen. Van september 
2015 tot augustus 2017 zet Muzes dan ook integraal 
in op muziek voor senioren. U kan dit verder opvolgen 
via de website www.muzes.be (overgenomen uit Vlamo 
Klankbord september 2015).

Een toegezonden limerick :
“DE HARMONIST”
Hij was muzikant en oefende veel in ‘t geniep.
Hij speelde walsjes, marsen en horlepiep.
Hij keek uit naar december,
Ste. Cecilia you remember;
maar toen zat hij thuis met de griep.

Groeten van Gaston Poppe

DE PHOENIX BLIKT VOORUIT
04/12/2015 – 08/12/2015– ceciliafeesten
10/01/2016 – Nieuwjaarsconcert - De Wiek
06/02/2016 – AMc concert - De Wiek
08 en 09/04/2016 – zele zoemt – De Wiek
30/04/2016 – Meiavonduitstap
28/05/2016 – Spaghetticoncert Jeugdharmonie
02/07/2016 – zomerconcert zele centrum 
   (onder voorbehoud)
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Wanneer je op een zo bekende Belgische regendag 
in je huis rondloopt, kom plots het idee om eens je 
zolder te verkennen. 

Een zolder, beste lezer, is zoals bij iedereen 
een verzameling van vroeger speelgoed van je 
kinderen. Want je weet maar nooit, het kan 
altijd nog eens van pas komen. 

Ik kijk eens rond en zie een oude pop, mooie 
tijden waren het. Je kent die poppen van vroeger, 
stevig gebouwd, steeds gekleed met mooie kleedjes 
en dito hoedjes. Ze mocht s ’avonds in de zetel 
meekijken naar de televisie, je had er geen last 
van, ze zat niet aan je chips te sneukelen, klaagde 
nooit over het programma, bleef van je pintje of 
glaasje wijn af en zappen kon ze ook al niet. Zalig 
kijken was dat. Door het jonge geweld kon ze 
ook al eens een arm of been verliezen, maar geen 
nood, die kon daar allemaal tegen en ze was ook 
vlug herstel. Dat kan je nu niet meer zeggen van 
die moderne popjes, anorexia magere dingen zijn 
het, je durf ze bijna niet vasthouden uit schrik dat 
je iets gaat breken. Deze hebben wel alle comfort, 
volledig ingericht huis, keuken, badkamer, zelfs 
een zwembad in de tuin, speedboot op de oprit, 
enz. verwende nesten zijn het ja! Dat was onze 
pop niet. 

Ik kijk verder rond en zie een teddybeer droevig 
eenzaam in een hoekje weggestopt, ik neem hem 
op zet hem onder het dakvenster en zie zijn snoetje 
klaart al helemaal op. Dan….kijk die grote houten 
trein, heeft gans het huis doorgereden, stevige 
dingen waren het, je kon er al eens een botsing 
mee doen en dat ding plooide niet. Zulke treinen 
maken ze niet meer. 

Maar de grote schat is wel het archief van onze 
Harmonie. Wanneer je daar in snuistert kom je 
heel wat te weten over het vroeger reilen en zeilen 
van de maatschappij. Vooral  die eerste oude foto 
(1887) van de toenmalige muzikanten, stevige 
kerels waren het, met hun instrument onder de 
arm  trokken ze van het ene dorp naar het andere, 
en na de uitvoering zal er wel in de een of andere 
herberg een stevige pint gedronken zijn. Wat me 
doet denken aan ons museum, in de etalagekas 
over de Zeelse brouwerijen staat er een mooi 
geglazuurde aarden kruik met een achttal aarden 
potten errond en op die kruik staat “Eigendom 
van ons & Nachtridders” heerlijke naam is dat 
”Nachtridders”, en dat daar ook muzikanten bij 
waren, vast en zeker. Meermaals zal de waardin 
via een trap achter de toog met deze eerbied-
waardige kruik in de koude kelder het heerlijke 
gerstenat getapt hebben om ze nadien terug aan 
de ridders te overhandigen. Deze ridders hebben 
zeker niet alleen over muziek gepraat  maar ook 
over jonkvrouwen, want geen Ridder of er komt 
een jonkvrouw bij te pas. Wanneer dan de Ridders  
diep in de nacht op hun stalen ros naar huis reden 
zal de jonkvrouw haar Ridder op de een of ander 
manier verwelkomd hebben. Maar daar staat 
spijtig genoeg niets van in de geschriften. 

De tijd dat het archief verdwijnt van mijn zolder 
en in andere handen over gaat zal het zeker met 
veel heimwee zijn, want dat is mijn grootste schat. 
Nu amuseert zich de jonge generatie op moderne 
toestelletjes, vingervlug gaan de vingers van de ene 
toets naar de andere en ondertussen hoor je aller-
hande akelige geluiden tot er plots een ijskoude 
metalen stem zegt “Game over”.    

Eric Arens

ScHATTEN OP zOLDER
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JEUGDKAMP IN DE HAAN AAN ZEE
1 tot 8 augustus



EERSTE BARBECUE  IN DURMEN



23 AUGUSTUS



LOKAAL ‘HET ANKER’ en ‘DE KROON’ 
naar nieuwe tijden 

DUBBELCONCERT  masterproef directie DIMITRI BRACKE
10 october
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DUAL BAND 10 OKTOBER 2015
Tien oktober laatstleden kreeg onze harmonie 
de eer om Dimitri Bracke, een muzikant uit 
eigen rangen, te begeleiden in zijn Masterproef 
Directie aan het conservatorium van Maastricht 
bij Jan Cober.
 

Om als orkest in aanmerking te komen om een master-
proef eindexamen directie op het conservatorium van 
Maastricht is niet vanzelfsprekend. Het reglement 
schrijft  voor dat zo een examen met een professioneel 
orkest moet uitgevoerd worden. Als dat niet mogelijk 
is: een orkest met een professionele uitstraling.

Dimitri was van mening dat onze harmonie daaraan 
voldeed en besloot om zijn masterproef met de Konink-
lijke Harmonie uit te voeren.

In dit kader besloten Dimitri en Bart, onze eigenste 
dirigent, een heus uitwisselingsproject op poten te zetten. 
Dimitri zou de leiding nemen over onze harmonie en 
Bart zou op zijn beurt de leiding van de Kunstvrienden 
uit Sint-Eloois-Winkel voor zijn rekening nemen, een 
orkest waar Dimitri de vaste dirigent is. Een ideale kans 
voor Bart om nog eens het stof uit zijn instrument te 
blazen. De aandachtige kijker/luisteraar kon namelijk 
zien dat Bart tijdens het examen zich weer op zijn 
vertrouwde stoel genesteld had tussen de andere klari-
netten in het orkest. 

We gingen van start met Children’s March van Percy 
Grainger. Een vrolijk doch uitdagend werk voor het 
orkest. Levendige melodieën en ritmische passages 
zetten meteen de toon voor de rest van de avond.

Daarna het Azerbaijan Capriccio van Friket Amirov. 
Amirov is een Azerbeidjaanse componist wiens muziek 
sterk beïnvloed werd door folkmuziek van zijn geboor-
teland. Het capriccio is gebaseerd op het Azerbeidjaanse 
mugam, een muziekvorm die improvisatorische delen 
afwisselt met zeer dansbare delen. Het werk zelf omvat 
een zeer briljante orkestratie, veel melodische passages 
en zeer expressieve solo-interventies.  Als derde werk 
werd gekozen voor Hybris, The Curse of the Narcissist 
van de jonge Belgische componist Wim Bex met in de 
hoofdrol solist Brend van Echelpoel op bastuba. Het 
werk werd speciaal voor hem gecomponeerd.  

Brend schreef enkele jonge componisten aan om 
solowerken voor bastuba te schrijven. Dit omdat er zeer 
weinig werken bestaan met dit prachtig instrument als 
solist. Brend toverde de meest onmogelijke noten uit 
zijn rijzig instrument. Menige monden vielen open.

Tot slot kwam Jungla van Ferrer Ferran. Dit werk 
beschrijft op een zeer expressieve en ritmische wijze de 
mythes en de legendes van het hart van de Afrikaanse 
jungle. Een prachtig werk dat de levenswijze van enkele 
Zwart-Afrikaanse stammen beschrijft. Het werk werd 
in 2006 geschreven voor het Certamen in Valencia als 
opgelegd werk. Een concours waar onze harmonie ook 
al eens wist uit te blinken.

Vanaf dan was het spannend afwachten op het verdict 
van de jury. Ze namen ruim de tijd om de prestatie van 
Dimitri te analyseren en te beoordelen.  Dimitri in het 
zweet, muzikanten vol vertrouwen. Na een kleine 45 
minuten vielen de maskers af en kreeg hij het eindre-
sultaat te horen. Zijn prestatie werd beloond met een 
9,5/10. Een resultaat dat nog nooit gegeven werd op het 
conservatorium van Maastricht. Om even te schetsen: 
het conservatorium en Jan Cober staan er om bekend 
de meest prestigieuze opleiding directie te geven van 
Europa en bij uitbreiding de hele muziekwereld. De 
grootsten der aarde passeerden de revue in Maastricht, 
en onze Dimitri gaat zo maar even aan de haal met 
het hoogste resultaat ooit gegeven. Met dit resultaat 
nestelt onze Dimitri zich naast en zelfs boven de groten 
der aarde. Wij doen er alvast alles aan om dit toptalent 
in eigen rangen te houden. DIKKE PROFICIAT 
DIMITRI!!!

De avond werd knallend afgesloten met een concert van 
de Kunstvrienden uit Sint-Eloois-Winkel. Zij speelden 
onder leiding van Bart achtereenvolgens: Olympica (Jan 
van de Roost), Hymn to the sun with the beat of mother 
earth (Satoshi Yagisawa), Valders (Johannes Hanssen), 
Selectie uit de Jazz Suites (Dmitri Shostakovich) en 
Scherzo uit Petite Symphonie Tzigane, un peu punk 
(Bart Picqueur).

Thomas Bauwens
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 OP KAMP

Het was de eerste keer dat ik op kamp ging en het was supertof, daar in De Haan met het 
instaporkest. Ik sliep op de kamer met Nick, Thomas en Florian. Nu, we sliepen niet altijd direct, 
hoor. Zeker niet de dag dat er een nachtspel was, want toen liep er een creepy clown rond in 
de buurt. Best spannend.
We repeteerden elke dag: ’s morgens, ’s middags en ’s avonds. Meestal met de hele groep, maar 
soms ook in een ‘masterclass’, samen met de trompet. Zelf speel ik hoorn. Ik heb enorm veel 
bijgeleerd die week.
Tussendoor amuseerden wij ons rot: met gezelschapspelletjes of gaan zwemmen in zee. 
Pingpongen en badmintonnen was er ook bij, net als vuile spelletjes met verf en waterspelletjes. 
Tijdens de fuif lieten we ons gaan in Hawaï-kleren.
Toen we thuiskwamen speelden we een concert voor de familie met alle stukken die we hadden 
ingeoefend. Ze vinden het supermooi.

Rune Van Avermaet.

Het Jeugdharm onistje
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1990 was een uitzonderlijk creatief jaar. Onder 
anderen Samson en Gert, De Kampioenen. 
Mr. Bean en De Phoenix zagen het levenslicht. 
Binnen de Harmonie waaide een frisse wind toen 
meerdere nieuwe leden toetraden tot het bestuur. 
Dirigent Dirk De Caluwé was vragende partij. 
De roep naar een eigen ledenblad sluimerde sinds 
lang. Men het al geprobeerd. Maar de tijd was er 
kennelijk  niet rijp voor.

De succesformule voor een langdurig tijdschrift-
project begint bij een hechte redactieploeg. Deze 
ging er van meet af aan ferm op los. De eerste 
pagina van nummer 1 vermeldt een erelijst van 36 
steunende leden, terwijl hetzelfde aantal handels-
zaken publiciteit maakte via het nieuwe tijdschrift 
met als voor de hand liggende titel: De Phoenix, 
verwijzend naar onze kenspreuk. 72 kwistige peters 
voor een pas geborene, je moet ze maar vinden en 
blijven soigneren.

Omdat de Harmonie (her)ontstond in 1830 en de 
historie van de vereniging vanaf dan behoorlijk 
gedocumenteerd is, was de rubriek “Uit de Oude 
Doos” een blijvertje. Eric Arens snuistert steevast in 
het archief en haalt  verrassende zaken tevoorschijn. 
Uiteraard is ons ledenblad de plaats bij uitstek om 
verslag en duiding te brengen over wat gebeurde en 
om aan te kondigen wat zal gebeuren. “Het gebeurde 
onlangs” beschrijft een schicht in een mensenleven. 
Maar toch een schicht.

De Phoenix is een open blad, waar de bijdrage van  
alle leden  welkom is. Niet alleen de redactie brengt 
artikels, maar eigenlijk iedereen die zich geroepen 
voelt om iets plezant of relevant over de Harmonie 
te ventileren. In het eerste nummer bijvoorbeeld 
nodigde de toen nog harige Bart Picqueur onder de 
titel “Jeugdharmonie aan verjonging toe” kinderen van 
het derde tot en met het zesde leerjaar uit om in de 
komende grote vakantie tijdens een cursusweek in 
“Het Anker” de basis te leggen voor een innemende 
hobby: de muziek.

Het tweede jaar van De Phoenix bracht redactielid 
Raoul Van Lokeren enige  spanning teweeg door een 
woordraadsel in te lassen waarvan men de oplossing 
diende  door te sturen naar zijn adres. Onder de 
juiste inzendingen lootte een onschuldige hand 
vijf winnaars die een gratis maandmenu mochten 
gaan nuttigen in het restaurant Het Wilgenhof te 
Moerzeke. Deze rubriek hield tien jaar stand en ging 
ter ziele toen bepaalde deelnemers aan de harmo-
niequiz het menu van het Wilgenhof zelfs nog beter 
kenden dan het raadsel .

Dit enigma gaf aanleiding tot lollige droedels.  Piet 
Engelbeen benutte deze gelegenheid om zijn onver-
moede kwaliteiten als spitsvondige tekenaar ten 
toon te spreiden. Er zit duidelijk een karikaturist 
in die Piet. Politieke situaties (mijnstakingen) en 
harmoniekwesties (muziekwedstrijden) vormden 
een dankbare inspiratiebron voor zijn grappige 
tekeningen.

Familieaangelegenheden zoals verjaardagen, jubilea, 
overlijdens, geboorten en huwelijken kwamen ook 
aan bod voor zover de redactie op de hoogte kon 
zijn van zulke  gebeurtenissen. Het was dus zaak 
voor de redactieleden om alle mogelijke voelhorens 
steeds in aanslag te houden en onmiddellijk nota te 
nemen om zo weinig mogelijk actualia te missen. 
Want na enkele Grimbergens van ’t  vat ben je ’t  zo 
kwijt.

Een ander vast thema van De Phoenix is “Ten huize 
van”. In den beginne gebeurde dit meestal letterlijk. 
De redactie of een lid van de redactie klopte gewoon 
aan de deur en stelde de bekende harmonist van 
dienst een aantal gerichte vragen. Bijna 50 verdien-
stelijke leden lieten op die wijze in hun ziel kijken en 
hun boeiend harmonieverhaal optekenen voor het 
nageslacht. “Mensen van bij onze harmonie”.

Vanaf 1994 deden foto’s hun intrede in De Phoenix. 
Eerst nog wat schimmig, soms is dit nadeel een 
voordeel, maar de zichtbaarheid verbeterde  snel en 
weldra kreeg het figuratieve medium een promi-
nente plaats in het ledenblad. 

25 JAAR ‘DE PHOENIX‘
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Erevoorzitter René De Smedt was goed vertrouwd 
met drukkunst en hij maakte er een punt van om de 
kwaliteit van De Phoenix stelselmatig op te krikken. 
In 2000 kreeg het blad een beduidende facelift en 
een nieuw voorblad, dat nog steeds (anno 2015) de 
dienst uitmaakt.

Naar aanleiding van het eerste en het tweede lustrum 
van De Phoenix ontvingen de abonnees een extra 
bijlage. In 1995 een kleurafdruk van 5 prachtige 
vaandels van de Harmonie, in beeld gebracht door 
toenmalig huisfotograaf  Peter De Waele, (die 
hiervoor enkele intense avonden veil had, zoals voor 
de harmoniekalenders),  en in 2000 een afdruk van 
“De Harmonist” (  anno 1964), een prille voorloper 
van De Phoenix.

Evenmin de dichtkunst laat De Phoenix onberoerd. 
Harmonisten met Gezellege trekjes, en niet van de 
minsten, stuurden limericks of andere hersenspinsels 
op om ze laten schitteren in “Rijm je Rot”. Zelfs in 
deze jubileumeditie heeft een eminente Zelenaar 
zich gewaagd aan een guitig gedicht.

Harmonisten die niet meer in Zele woonden 
ontvingen het tijdschrift per post en kropen in de 
pen om te beklemtonen dat Sinte-Cecilia zich niet 
stoort aan territoriale grenzen. Eens harmonist, 
altijd harmonist, eender waar.

Een ledenblad als het onze belandt in een brievenbus, 
maar de weg er naartoe is niet zo simpel. Tenzij je 
Joris Laget heet. Die heeft iets met brievenbussen. 
Verhuizingen, afgehaakten, overlijdens, verande-
ringen in de burgerlijke stand, afgesprongen relaties- 
soms doorspekt met sappige details-, buitenlandse 
reizen. Het Joriscomité onderzocht accuraat elke 
situatie en dropte het stapeltje Phoenixen in je 
bloedeigen brievenbus om  stante pede, als facteur 
geen bus over te slaan. De ingewikkelde uitleg over 
Zelenaars en buitenlanders zal ik u besparen.

Vanaf 2002 deed het Jeugdharmonistje zijn intrede. 
Eerst was er sprake van om een afzonderlijk ledenblad 
voor de jeugd te verspreiden, doch het leek een beter 
idee om het Jeugdharmonistje te integreren in de 
grote Phoenix. Bovendien kunnen meer harmonisten 

het reilen en zeilen van de Jeugdharmonie volgen. 
Soms is dit nodig. Ouders zitten zo in mekaar.

In 2003 mocht de redactie van De Phoenix een 
nieuw lid verwelkomen in de persoon van Filip 
Verhofsté. Met zijn kennis van het Italiaans was hij 
de geknipte persoon om bij wijze  van maidenspeech 
verslag uit te brengen over onze harmoniereis naar 
Castel Goffredo. Doch ook in de jaren die volgden 
heeft hij nog tal van memorabele stukjes bijeen 
geschreven. En hij heeft – nota bene - verstand van 
de goede zaken des levens, hetgeen we meermaals am 
Tisch mochten smaken.

2005: de Harmonie vierde haar 175-jarig bestaan. 
Dit leidde tot grote festiviteiten: Harmonissima, 
bakermat van het huidige kernbestuur. We slaagden 
er zelfs in door te dringen tot  koninklijke kringen 
(dit rijmt!) en maakten bijzonder fier mee dat 
erevoorzitter René De Smedt aan koning Albert 
II een royaal exemplaar van De Phoenix overhan-
digde. Koningin Paola pinkte zoals op de foto te 
zien is warempel een traantje weg. 

Natuurlijk is de nodige aandacht besteed aan het 
aantreden van nieuwe dirigenten en bestuursleden: 
Dirigent Georges Moreau en voorzitter Patrick 
Bauwens in 2009. Dirigent Bart Picqueur in 2010. 
Zij konden hun State of the Union een geschikte 
plaats geven. 4 pagina’s kleurenfoto’s op het midden-
katern ? Ja het mocht en het kon. Dit  gegeven zorgt 
alleszins voor een meerwaarde. Vanaf  2011 is De 
Phoenix bovendien digitaal te bekijken. We zitten 
overal, beste lezer, maar nog het liefst dicht bij u, en 
als het even mag, op uw schoot.

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van De 
Phoenix en van de 50ste editie, valt er u een gouden 
bijlage te beurt: een merkwaardige bloemlezing van 
opgerakelde artikels. Een voorlopige afsluiter en 
naar wij hopen een nieuw begin. Met De Phoenix 
ben je nooit klaar vermits hij per definitie herrijst.

Elie Van Herreweghe
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In 25 jaar Phoenix is heel wat recente geschiedenis 
van de Harmonie bij elkaar geschreven, een interes-
sante erfenis voor de volgende generaties en plezant 
document  voor huidige harmonisten om één en 
ander nog eens in het geheugen op te frissen. Met 
deze bedenking in het achterhoofd vond de redactie 
het een goed idee om de man die momenteel een 
huzarenstuk over de geschiedenis van de Harmonie 
aan het afwerken is, eens in de kijker te zetten in de 
50ste Phoenix. Lucien Boone zal in “Jaarboek  2015” 
van de Heem en Oudheidkundige Kring het derde en 
laatste deel publiceren over de periode van 1960 tot nu.

Lucien, zelf van Overmere afkomstig, is via zijn 
huwelijk met Rita Van Houwe van de Kouter, in 
Zele terecht gekomen. Zijn schoonvader was erelid 
van de Harmonie maar het is vooral via het muzikaal 
engagement van zijn kinderen dat Lucien een harmonist 
in hart en nieren geworden is. Zijn drie dochters, 
Hilde, Ingrid en Katrijn zijn gedreven muzikanten 
ooit alle drie lid van de Harmonie. Momenteel schiet 
alleen Katrijn nog over op hoorn. Hilde is de oudste 
en was al tijdens de periode van Gaston Deveneyns 
muzikant, eerst op dwarsfluit en daarna op slagwerk. 
Na haar studies is zij om beroepsreden naar Londen 
verhuisd. Samen met haar boezemvriendinnen 
Lutgart D’Hoey en  Lutgart Boeykens vond zij haar 
plek in de Harmonie die toen nog een mannenbastion 
was. Zij waren ook bij de eerste muzikantjes van de 
jeugdharmonie, gesticht begin der jaren ’80. Haar 
zusjes, Ingrid en Katrijn zijn ook bij de jeugdharmonie 
gestart. Hilde op hobo en Katrijn op hoorn beiden 

aartsmoeilijke maar o zo klankrijke instrumenten. De 
jeugdharmonie heeft mijn kinderen schitterende jaren 
geschonken, zegt Lucien, blijvende vriendschappen, 
onvergetelijke kampen, gesmaakte concerten. Het is 
een voedingsbodem geweest voor de verder opbouw 
van hun leven. Zij hebben ook hun muzikale hobby 
probleemloos kunnen combineren met hun studies. 
De waardering die ik hierdoor voor het harmoniege-
beuren gekregen heb is een drijfveer geweest om mij te 
verdiepen in de geschiedenis ervan. Nadat ik op vraag 
van Etienne Quintyn in 1995 een artikel schreef over  
de Stokerij Rubbens, kreeg ik de smaak te pakken om 
opzoekwerk te verrichten. Het interesseerde mij in de 
eerste plaats om mij te verdiepen in het verleden van 
nog actieve verenigingen, de Harmonie was dus een 
evidente keuze. Het is een zeer leerrijke tocht geworden 
door het Rijksarchief in Beveren, het archief van de 
gemeente Zele, documenten van het bisdom Gent en 
de Dekenij in Zele, het archief en de verslagboeken van 
de Harmonie ,die teruggaan tot 1833, en vele inter-
views van doorwinterde harmonisten. Een tocht van 
wel en wee, succes en tegenslag, een tocht die vooral 
getuigt van de steeds weerkerende drang om met de 
vereniging in goede verstandhouding vooruit te gaan, 
steeds hogerop. Ook interessante linken konden soms 
gelegd worden. Zo zijn er betalingen uit de Franse tijd 
voor de muzikale opluistering van de Republikeinse 
vieringen. Deze gebeurden aan de uitbater van herberg 
“De Swaene” (later gemeentehuis), een zekere Bosteels. 
Zijn kleinzoon is later een van de herstichters in 1833. 
Julia Bosteels echter, in 1967 de eerste vrouwelijke 
muzikante zou geen familie zijn. 

Het laatste deel van de geschiedenis is zo goed als af 
maar toch doet Lucien nog een oproep om foto’s ter 
beschikking te stellen van onder meer het concert in 
de ConcertNoble en de Carolus Borromeuskerk beide 
in 2006, het concert op het “Eetgoed” in Serskamp 
(1999), het optreden op Expo 58 en de verschillende 
uitvoeringen door de jaren heen op de Grote Markt in 
Brussel. Lezers in bezit daarvan zijn uitermate welkom 
bij hemzelf of een van de bestuursleden.

Wat Lucien voor de Harmonie gedaan heeft is van 
onschatbare waarde, wij kunnen hem hiervoor 
niet dankbaar genoeg zijn. De geschiedenis van de 
Harmonie zou in feite verplichte lectuur moeten zijn 
voor alle leden. De redactie kijkt met spanning uit 
naar het volgende jaarboek van de Heem en Oudheid-
kundige Kring om verder te lezen. Bedankt Lucien, en 
nog veel mooie jaren vol interessante vondsten.

Piet Engelbeen

TEN HUIzE VAN LUcIEN BOONE



De Phoenix – 25ste jaargang nr. 2 – november  2015 / nr. 50 Pagina 24

DE FANFARE VAN TOEN 
Herinner je je nog de processies? Nadat de 
jeugdbewegingen en de uitbeeldingen van 
religieuze taferelen gepasseerd waren, kwam het 
hoogtepunt. Het hield een zekere spanning in: 
belgerinkel, wierook, de gezangen van de Grego-
riusgilde, de brandweer, Rijkswacht en politie en 
onze harmonie die met trage, plechtstatige tred 
het allerheiligste omringde. En dan de met linten 
getooide politici welke wel eens smalend het aller-
schijnheiligste werden genoemd. Processies en 
stoeten, altijd waren de harmonies en fanfares een 
vast bestanddeel. Ik wil je nu even meenemen in 
een verder verleden, we gaan even naar de zeven-
tiende eeuw. Toen waren er in de katholieke landen 
vele processies, optochten en ommegangen.

We zijn in Brussel op 31 mei 1615. In deze 
toen nog quasi eentalige Vlaamse stad wordt 
een grote ommegang gehouden. Het was een 
jaarlijks gebeuren. De oorsprong gaat terug naar 
een roofpartij van een miraculeus Mariabeeld in 
Antwerpen. Men hield een triomftocht ter ere 
van het beeld dat per boot aankwam. Het staat 
vandaag nog in de kapel van de Grote Boogschut-
tersgilde in de Zavelkerk. De aanvankelijk zuivere 
religieuze processie werd beetje bij beetje in een 
meer werelds kleedje gestopt. De gilden nemen de 
bovenhand. 

Keren we nu terug naar de ommegang van 1615. 
Veertien dagen eerder had de Grote Schutters-

gilde een schieting georganiseerd waar niemand 
minder als de aartshertogen Albrecht en Isabella 
aan deelnamen. En wat gebeurt er, Isabella schiet 
de hoofdgaai die opgehangen is aan het viering-
torentje van de Onze-Lieve-Vrouwkerk aan de 
Zavel. Om dat te vieren wordt de ommegang ter 
ere van haar gehouden op 31 mei 1615. Alle grote 
gilden zijn er aanwezig: de Grote Voetbooggilde, 
de Voetbooggilde van Sint-Joris, de Gilde van de 
Kruisboog, de Gilde van de Kolveniers, de Gilde 
van de Schermers, de Grote Schuttersgilde. Zij 
worden allen vooraf gegaan door hun vaandels, 
de leden dragen buksen, er zijn grote trommen 
en uitbeeldingen verwijzend naar onder andere 
hun patroonheiligen. De stoet gaat in een slinger-
beweging over het plein. Om dit gebeuren te 
vereeuwigen geeft Isabella de opdracht aan kunst-
schilder Denis van Alsloot het acht maal op doek 
te zetten. Het worden er uiteindelijk zes waarvan 
er vier bewaard zijn (2 in het Prado van Madrid, 2 
in het Victoria en Albertmuseum van Londen). Je 
ziet hieronder een afbeelding.

Isabella bewaarde de doeken in haar kasteel 
in Tervuren maar na haar dood verhuizen ze. 
Daarom heeft de Brusselse kunstenaar Anthonis 
Sallaert (ca 1590 - 1657/58) kopieën gemaakt met 
als titel “De Ommegang van Brussel in 1615”. Een 
is te bewonderen In de Koninklijke Musea voor 
schone Kunsten, het andere in het Broodhuis van 
Brussel.
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En de fanfare?

Achter de vier geestelijken die een schrijn dragen, zie je de ‘fanfare’. Of liever de Alta Capella van Brussel. 
Een alta capella was een muziekband die tussen de dertiende en de achttiende eeuw stoeten en feestelijk-
heden opluisterde. Aanvankelijk bestaande uit een kern van twee schalmeien, een pommer, een doedelzak 
en uit een door de kruisvaarders uit de Arabische wereld meegebrachte trompet. De trompet was hier 
vroeger al bekend maar uitgestorven. Met de renaissance komen er nieuwe instrumenten bij, de zink, 
de dulciaan, de trombone. Onze muzikanten hierboven in de optocht bespelen van links naar rechts de 
dulciaan (de voorloper van de huidoge fagot), de pommer, de zink, twee schalmeien en de trombone. In 
Catalonië kan je iets uitgebreider zo een capella vandaag nog tegenkomen. Ze noemt daar de Cobla en 
begeleidt de in Catalonië beroemde rondedans, de Sardana.

                 
    Dulciaan  Schalmei  Zink            Pommer   Guido Geerinck
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PHOENIX
Toen we laatst een berichtje ontvingen van de heer Voorzitter van de Phoenix, Raoul Van Lokeren, waren we 
toch wel enigszins gevleid omwille van de uitnodiging mee te werken aan deze 50ste editie van de Phoenix. 
Want geef toe, Beste Lezer, we hebben tenslotte toch gedurende een tiental jaren meegewerkt om van dit vereni-
gingsblad een aangenaam lezend schriftuur te maken. Niet dat we de verdienste helemaal voor ons opeisen, 
verre van, want voor ons waren Elie en zijn kornuiten al jáááren bezig op een meer dan geestdriftige manier.

Wat heeft ons toch die hele tijd bezield om dit blad draaiende te houden, vraagt u zich misschien terzijde af? 
Wel, we hebben het al eerder gesteld in één van onze vorige kolommen: die vergaderingen van het Phoenix-
comité waren echt wel áf. En bij gelegenheid dezer jubileumeditie gunnen we U Lezer een inkijkje in de 
werking van ons comité. Na de welkomstwoorden van de gastheer – overigens steeds in een beurtrol wisselend 
– werd overgegaan tot het proeven van een of ander nieuw streekbier, de voorbije werkdag was immers lang… 
Vervolgens werd de gastvrouw kordaat naar de coulissen verwezen, het mocht immers niet ál te gek worden 
toch? En er moest nog een maaltijd worden bereid voor de comitéleden…

Dit gebruik stelde ons overigens meteen bij onze eerste beurtrol als gastheer voor een praktisch euvel: niet 
zozeer het verwijzen van onze echtgenote vormde een probleem, wél heur taak tot het bereiden van die maaltijd. 
Die van ons is immers niet meteen een keukenprinses… We dienden dus bij stond en wijle de redactietafel te 
verlaten om aanwijzingen te geven, lichte bestraffingen tot uitvoer te brengen en af en toe wat aanmoedigingen 
in te fluisteren. Gelukkig had Elie daar alle begrip voor, hij was tenslotte belanghebbende partij als disgenoot 
ná de vergadering…

Na deze inleiding startte elke vergadering steevast met het redactionele gedeelte waarvan het werkplan strak 
in de hand werd gehouden door Elie Van Herreweghe.  

“Het gebeurde onlangs” was telkenmale het eerste vaste item, en het begrip “onlangs” diende met enige vrijheid 
te worden geïnterpreteerd gezien de zesmaandelijkse editie van ons blad… Vervolgens passeerden allerlei 
overwegingen in verband met  interessante artikelen, recent uitgevoerde concerten of markante passages van 
onze Harmonie, en er werd vooruitgeblikt naar de verre respectievelijk nabije toekomst. 

U zal zich nu misschien even afvragen of wij dan een héle avond lang vergaderden en discussieerden over de 
inhoud ener Phoenix? Het tegendeel is waar! De vergadering was slechts richtinggevend, de échte bijdragen 
werden nadien geleverd, waarbij de ene al wat sneller schreef dan de andere… En Steller Dezes was steevast de 
laatste, vaak tot wanhoop van Elie…

En dan kwam het sluitstuk, nauwelijks was het officiële deel der vergadering besloten of daar kwam de Vrouwe 
des Huizes binnen met een lichte doch avondvullende maaltijd, zodat we niet met lege magen den weg naar 
huis toe dienden aan te vatten. Vaak kwam daar dan nog een klein natje en af en toe een nog natter natje als 
toemaatje. 

U vraagt zich allicht intussen tersluiks af hoe we Onze Rijzige Vriend in dit jubileumartikel ertussen zullen 
fietsen? In al onze vorige stukken was hij immers steevast een vast gegeven in de bovenste helft van de tweede 
kolom. Ditmaal dus niet, Waarde Lezer, hij heeft met de Phoenix niets te maken, we zijn er niet in geslaagd 
hem er ditmaal op relevante manier te vermelden.  Waarmee deze Phoenix meteen een unicum wordt in het 
geheel onzer bijdragen…

Filip Verhofsté
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