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Prelude
Waarom?
Waardoor voelt een mens zich geroepen om talloze uren (dagen) te
spenderen aan het verleden van zijn vereniging, in dit geval een fanfare?
Ik tracht het je uit te leggen …
Uiteraard is er dat 120-jarig jubileum (1892–2012) van onze Koninklijke Katholieke
Fanfare “De Vrije Vlaamse Zonen”, wat een aansporing is om een zeer verdienstelijke
generatie te bedanken en te huldigen.
Daarnaast stimuleert Erfgoedcel Kapelle-op-den-Bos de bevolking en haar
verenigingen om het cultureel erfgoed in onze gemeente te bewaren én toegankelijk
te maken, om gegevens en getuigenissen uit het verleden als ontroerend erfgoed te
verzamelen. Waarom zouden wij ons rijk cultureel verleden niet delen met anderen?
Zeker als je weet welke belangrijke rol onze vereniging in dit dorp heeft gespeeld.
De belangrijkste motivatie vond ik echter bij mijn voorganger secretaris, wijlen Jozef
Broothaerts, beter gekend als Jef Bekkeman. Ter gelegenheid van ons 100-jarig
bestaan in 1992 vatte hij ons archief samen in vier boekdelen, samen goed voor 460
bladzijden. Hij heeft wellicht maanden, zo niet enkele jaren hieraan gewerkt om al die
handgeschreven notulen te ontcijferen, te ordenen en ze ook te commentariëren.
Hij deed dit enorme werk nog met de tikmachine … en deed het nog eens over voor
onze toneelkring “Nut en Vermaak” die ook jubileerde!
Zijn werk vormde de basis voor dit herinneringsboek. In zijn “Ten geleide” van
voornoemd werk schreef toenmalig voorzitter Gust Smets: “ Om iets te verwezenlijken
zijn er drie voorwaarden: we moeten het kunnen, we moeten er tijd voor hebben, we
moeten het willen”. Ondergetekende voelde zich door deze woorden aangesproken.
Het willen en het tijd hebben was aanwezig; het kunnen … als je wil kan je veel!
In een eerste fase heb ik het recentere archief bijgewerkt, naar analogie met de
werkwijze van Jozef Broothaerts. Vervolgens heb ik alles opnieuw herlezen door een
thematische bril en ons verhaal in een tijdskader geplaatst. Snoeien was moeilijk maar
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noodzakelijk. Namen waren in dit verhaal ondergeschikt aan de feiten, want ons
verhaal moet ook herkenbaar zijn buiten de eigen dorpsgrenzen.
Objectiviteit nastreven was de opdracht, de eigen mening verbergen het moeilijkst! Ik
was geen auteur maar een verslaggever, die via een ouderwetse teletijdmachine het
verleden mocht herbeleven. Het was zo boeiend dat ik het met anderen wou delen.
Het is zo leerrijk te beseffen dat wat vandaag gebeurt, niet zo nieuw of anders is, enkel
de verpakking oogt anders maar de boodschap blijft dezelfde: willen, tijd maken,
kunnen.
Deze opdracht voelde niet aan als werken, integendeel, namen en gebeurtenissen
vloeiden samen tot een bron van vreugde en fierheid om uit te monden in dit
herinneringsboek.
Ik prijs mezelf gelukkig dat ik deze fanfare zo intens mocht beleven en met dit
herinneringsboek kon herbeleven. Ik neem je dan ook graag mee in dit reisverhaal
door ons kleurrijk verleden.
Ik draag dit werk op aan de familie van wijlen Jef Broothaerts, aan onze gewezen
voorzitter Gust Smets en aan onze erevoorzitter René Symons. Ik was een bevoorrechte
getuige en kon zien wat zij voor deze mooie vereniging hebben betekend.
Ik heb dit boek vooral geschreven in stille herinnering aan mijn broer Louis: als
‘vaandrig’ steeds vooraan met onze vlag als het officieel was, onze ‘knaap’ als er
gewerkt moest worden. Wij herinneren ons met zijn allen hoe groot zijn “bindende
factor” was. Hij was er als eerste en ging als laatste… één keer heeft hij zich vergist…
en verliet hij ons té plots en té vroeg.

Jos De Smedt
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Hommage Jef Broothaerts
Ons-Sussen-Ceciliafeest
was vaak kunstig geleest
door een literair secretaris
met eindeloos vocabularis.
Nieuwe synoniemen creëren
rijm en versvoet uitproberen,
om beeldspraak niet verlegen
én zichzelf bloot te geven:
Zó schreef hij ‘speelse speech voor serenade’
met een vleugje levensmoraal in ballade.

Uitnodigend als hij was
in ZIJN “HUIS VAN GLAS”
om over de intiemste muren
ongegeneerd mee te gluren
naar zijn twijfel, zijn hoop:
zijn rijke dicht-biotoop!
Het sterk Vlaams engagement
zacht ironisch neergepend.
Zó schreef hij weemoedige mijmeringen
over onbegrepen levenswendingen …
Een gevoelsmens met vele vragen
- meer dan gemoedsrust kan dragen Die ’s nachts in woordenschat gaat woelen
Voor de vertaling van zijn voelen
Om antwoord te geven aan zijn kinderen
Om de eigen hartepijn te milderen.
Zó schreef hij zijn boodschap voor dit leven:
“DURF U ZELF BLOOT TE GEVEN!”
De knappe vrouwen in zijn leven
werden frivool beschreven.
Zoals zijn wulps hartediefje,
het luidruchtig portatiefje!
Zoals die vurige amourette,
het meisje van de Belga sigarette
Bovenal troont echter zijn Serafijn
als een beschermend baldakijn
Zó schreef hij over liefde en erotiek
Zinne(n)strelend en ludiek!
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Jef, ik ben blij dat ik u ken
met “DAT VERSJE IN UW PEN”,
dartelend in speelse romantiek
van intens beleefde fanfaremuziek.
Met rijmwoorden tussen notenbalken geweven
Zó heb jij ons uitbundig leven beschreven
Dáárom schreef ik deze hommage
Opgevat als een collage
Uit uw oeuvre met heel veel zon
Zoals ik het vaak beluisteren kon …

Jef Broothaerts
°6 mei 1921
†23 september 1998

Zó schreef Jos De Smedt tijdens het Sint-Ceciliafeest
van 16 november 1996.
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Ten geleide
Pieter Meuwissen
Algemeen directeur
Vlaamse Amateurmuziekorganisatie

Verjaardagen of jubilea zijn het uitgelezen moment om terug te kijken naar wat
voorbij is. In het geval van de “Vrije Vlaamse Zonen” kan men terugkijken op een
rijk gevulde geschiedenis van 120 jaar. Toch iets om behoorlijk trots op te zijn. Het
titanenwerk om die rijke geschiedenis te verzamelen, te bundelen, en te verwerken in
een herinneringsboek is dat zeker ook.
Het einde van de 19e eeuw, de periode waarin deze fanfare ontstond, was in
zekere mate een bloeiperiode voor nieuwe blaasorkesten, en zeker ook fanfares.
De steeds verder opkomende verzuiling zal hier zeker niet vreemd aan geweest zijn.
De verschillende politieke strekkingen zagen in de harmonies en fanfares een ideaal
uithangbord, of zoals we vandaag de dag zouden zeggen, een marketinginstrument.
Tot in de kleinste dorpen werden blaasorkesten opgericht, waarvan de namen duidelijk
refereerden naar de strekking waartoe ze behoorden. De letterlijke verwijzing naar de
katholieke strekking in de naam van deze vereniging is hiervan een mooi voorbeeld.
Deze positie binnen het verzuilde landschap zorgde er ook voor dat de blaasorkesten in
Vlaanderen een belangrijke maatschappelijke rol speelden. Mensen binnen eenzelfde
politieke strekking vulden hun vrije tijd in verenigingen van hun eigen zuil. Eens binnen
een zuil, bleef men hier altijd mee verbonden; men kan dus stellen dat men in deze
verenigingen gelijkgestemde mensen vond. Ondanks het feit dat de verzuiling in de
loop van de 20e eeuw is verdwenen, ging niets verloren van het maatschappelijke
belang van de harmonies en fanfares. Voor vele mensen bleef en blijft dit een plaats
waar men zijn vrienden ontmoet, en op een aangename manier invulling geeft aan
zijn vrije tijd.
U zal in dit boek lezen dat de oprichters van deze vereniging zeer moedige mensen
moeten geweest zijn. Ik durf te beweren dat dit ook moet gelden voor hun opvolgers,
tot vandaag toe. Ontstaan in het politiek woelige einde van de 19e eeuw, heeft de
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K.K.F. “De Vrije Vlaamse Zonen” intussen de hele 20e eeuw, en een stuk van de 21e
eeuw meegemaakt. In de 20e eeuw hebben verschillende factoren ervoor gezorgd
dat de voortzetting van een muziekvereniging geen evidentie was. In de eerste helft
van de eeuw waren er de twee wereldoorlogen. Vele orkesten werd verboden hun
activiteiten uit te oefenen, en daarbij hadden de meeste mensen wel andere zaken
aan hun hoofd.
De tweede helft van de 20e eeuw bracht heel andere uitdagingen met zich mee.
Niet alleen ontwikkelden zich nieuwe muziekgenres, die snel aan populariteit wonnen
(popmuziek), maar steeds meer alternatieven begonnen beslag te leggen op de
vrije tijd van vele mensen. De ontwikkelingen van allerhande nieuwe middelen voor
vrijetijdsbesteding ging almaar sneller, en deze trend zet zich in de 21e eeuw alleen
maar verder. Door er met veel energie en wilskracht telkens weer tegenaan te gaan,
kan men toch steeds opnieuw bloei creëren. In deze omstandigheden mag men
zeker bewondering hebben voor een vereniging met een stevige muzikantenkern,
vele sympathisanten, en een mooie jeugdwerking.
We mogen niet vergeten dat de orkestvorm fanfare in hoofdzaak een BelgischNederlands fenomeen is, gebaseerd op de verscheidene uitvindingen van een
beroemde Belg, Adolphe Sax (de saxofoons en de saxhoorns). Hoewel het voor vele
fanfares steeds moeilijker blijkt om te overleven, mag deze orkestvorm niet zomaar
verloren gaan. De talloze inspanningen die vele vrijwilligers dagelijks leveren om deze
fanfares in stand te houden, en te laten evolueren naar een moderne orkestvorm,
kunnen dan ook enkel worden toegejuicht.
Tenslotte rest mij alleen nog de Koninklijke Katholieke Fanfare “De Vrije Vlaamse Zonen”
heel hartelijk te feliciteren met haar 120-jarig bestaan, en alle vrijwilligers nog zeer veel
succes te wensen voor een wellicht mooie muzikale toekomst.
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Dankwoord voorzitter
Ter gelegenheid van ons 100-jarig jubileum in 1992 schreef onze toenmalige secretaris,
Jozef “Bekkeman” Broothaerts een lijvig, 4-delig boek over de geschiedenis van
onze “Vrije Vlaamse Zonen”. Hijzelf schreef hierover: “Zoek geen literatuur in dit werk,
evenmin een spannend verhaal. Laat het wel een overzicht zijn van wat in die 100
jaar gebeurde …”
In onze eerste kwarteeuw was er geen secretaris, men sprak toen van “de schrijver”; en
inderdaad onze secretarissen Clottens en Broothaerts waren “schrijvers” in de échte
betekenis van het woord! Ook onze huidige secretaris sluit zich met dit herinneringsboek
bij hen aan. Het levenswerk van Jozef Broothaerts verderzetten en tot bij het publiek
brengen was zijn motief. Hulde brengen aan René Symons en Gust Smets, beiden een
gans leven in dienst van de fanfare, was een ander motief.
In zijn herinneringsboek streeft hij er niet alleen naar om een overzicht te geven van de
voorbije fanfarejaren, maar beschrijft tevens de evolutie van enkele typische facetten
van het fanfareleven. Een jarenlange droom kwam voor hem uit. Wij, als fanfare,
profiteren volop mee van dit initiatief.
Ik wil hier niet teruggaan in de tijd … maar toch de klassieke uitzondering: de feestzitting
heeft plaats in het SGI, in wiens klaslokalen onze allereerste manifestaties (toneel)
plaatsvonden … waarmee de cirkel rond is, we zijn weer “thuis”! De geschiedenis is
ons alom bekend en wordt trouwens voldoende verwoord in dit herinneringsboek.
Toch mag ik hier niet nalaten onze bewondering en dankbaarheid uit te spreken voor
de pioniers van deze vereniging. Zij hebben het mogelijk gemaakt dat we 120 jaar
later nog meer bloeien dan ooit, met zovele mensen die zich hierin thuis voelen en
nuttig maken.
Gelukwensen voor en dank aan … Neen, ik ga ze niet opsommen: het zijn er te veel.
Dirigenten, bestuursleden ereleden, helpers op onze feesten, toneel, …
Samen één grote groep vrienden die niet alleen het muzikale, maar ook het familiale
karakter in onze VVZ, hoog in het vaandel dragen.
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Tot slot wil ik nog even vooruitblikken naar een volgend jubileum. Wij mogen in onze
fanfare terecht trots zijn op een mooie groep jongeren. Stilaan beginnen zij zich te
ontplooien tot jonge volwassenen, die weten wat “verantwoordelijkheid” is of zou
moeten zijn. Aan hen nu de grote, maar mooie uitdaging om vol vertrouwen en sterker
dan ooit, naar dat volgend jubileum toe te groeien.
Op mijn en onze steun kan je 100% rekenen.
Aan de initiatiefnemer van deze organisatie, onze secretaris Jos De Smedt:
PROFICIAT EN BEDANKT!!!

De voorzitter,

Raymond Van der Taelen
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Intrada
Onze vlag

Het is een jarenlange traditie: de vlag steeds voorop … ook in dit jubileumboek!

Het vaandel uit de begintijd
Het meedragen van een vlag is een traditie die uit de militaire wereld stamt. In de
Oudheid droegen de legers al een standaard mee, in latere tijden een vaandel.
Binnen de militaire legers heeft het vaandel altijd een grote symbolische waarde
gehad: het vaandel werd tot de laatste man verdedigd.
Als legers het slagveld betraden, liep de vaandrig met het vaandel meestal vlak vóór
of vlak na de regimentskapel.
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Toen die militaire muziekkorpsen zich ontwikkelden tot burgerlijke harmonieën of
fanfares namen zij de vaandeldrager met zijn “drapeau” over: het vaandel werd een
vast onderdeel van het muziekkorps met een haast even grote symbolische waarde!
Het materiaal waaruit de vlag gemaakt was, was meestal rood of bruin fluweel.
Onderaan hingen goudkleurige franjes. Centraal op het doek stond de patroonheilige
of de afbeelding van een aantal muziekinstrumenten, omringd door een krans van
lauriertakken of eikenloof. Boven en onder de afbeelding werd de naam van de
vereniging, de gemeente en de stichtingsdatum geborduurd. Omstreeks 1850, met
de opkomst van festivals, kwam de hangpenning in gebruik. Onder de top van de
standaard bevestigde men een ring waaraan men de medailles, die uitgereikt werden
aan de deelnemende verenigingen op festivals, kon hangen.
In de tweede helft van de negentiende eeuw worden “drapeaux” zeer populair.
Elk zichzelf respecterend muziekkorps wil zo een vaandel hebben. De ateliers – vaak
kloosters waar de nonnetjes nog alle tijd hebben om urenlang te werken aan
één letter – hebben hun handen vol met het vervaardigen van “drapeaux” voor
muziekkorpsen.
Tijdens een stichtingsperiode was de aankoop van een vaandel een zeer dure
uitgavenpost. Een vlag kostte tot 1000 frank wat in die tijd niet minnetjes was! De twee
voornaamste manieren om deze kosten te dekken waren een financiële bijdrage van
een mecenas en een eenmalige contributie van de leden.
De vlag had zo een grote symbolische waarde dat elke vereniging zo snel mogelijk een
eigen vlag wou om mee te dragen bij optochten en uitstappen. Soms moest men wel
enkele jaren sparen vooraleer men ze kon kopen. Indien de adel zijn steentje bijdroeg
aan de plaatselijke vereniging dan was dat vaak onder de vorm van een bijdrage voor
de vlag. Bij enkele verenigingen prijkte dan ook het wapenschild van de adellijke familie
op de vlag.
Mei 1927 Vlaggewijding
Bond van Het Heilig Hart te Grimbergen.
Juni 1929 Vlaggefeesten
Katholieke WerkliedenBond en Boerenbond.
Mei 1930 Vlaginhuldiging
Toneelkring “Moed baart vooruitgang”.
Juni 1957 Vlaginhuldiging
Bond Grote Gezinnen (laatste vermelding).
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Eens men een vlag had was men uiteraard zeer fier en wilde men daarom een groot
feest organiseren ter gelegenheid van de inhuldiging van de vlag. Dit bracht extra
kosten mee.
Enkele voorbeelden uit de notulen tonen aan dat onze fanfare vaak optrad bij andere
verenigingen, bij het inwijden van een (nieuwe) vlag of op vlaggefeesten (optochten
met ‘zusterverenigingen’, alle met hun vlag en een resem toespraken …)

Het vaandel of de vlag van “De Vrije Vlaamse Zonen”
In ons stichtingsverhaal geschreven door secretaris Emiel Clottens (zie ook “Het Prille
Begin”) lezen we het volgende:
“En ze deden voort en ze leerden dapper en kwamen weldra, hun ganse kliek,
met muziek aan het hoofd, op straat. ’n Vlag of vaandel was er nog niet, alleen
maar een plak die vooraan gedragen werd; maar ze maakte muziek als de
andere fanfare”.
In 1893 werd er door de parochiale geestelijkheid, op aanraden van zijn
Eminentie de Kardinaal, maar tegen de goesting van het gemeentebestuur, ’n
katholieke meisjesschool gesticht, onder leiding van de Eerwaarde Zusters van
O.L.Vrouw van VII Weeën.
De fanfare had nu minder kommer voor de onderhoud van de school (hiervoor
zorgde de Z.E.H. Kanunnik Muyldermans) en zou nu sparen voor ’n vlag aan
te kopen. De tekening werd gemaakt, het plan aangenomen en de wijding en de
inhuldiging zou plechtig gebeuren”.

Aan het gemeentebestuur werd een toelage gevraagd voor het inrichten van
feestelijkheden ter gelegenheid van de plechtige inhuldiging van het vaandel. Deze
vraag werd verworpen omdat er al een fanfare bestond (Iever & Eendracht) die een
gemeentelijke toelage ontving. Deze fanfare kon gemakkelijk al de gemeentefeesten
opluisteren en ook omdat de gemeente te klein was en dus geen toelage kon geven
aan een tweede fanfare. Maar in 1897 kwam de vlag er toch en werd ze gewijd zoals
gebruikelijk was.
In de bestuursvergadering van 14 februari 1928 wordt de verandering van de vlag
besproken. Men wenst als afmeting 2,2 m op 2,6 m (dat was een inkrimping), het
wapen van de paus moet veranderen en de franjes driekleurig worden. Deze vlag
werd gewijd en ingehuldigd op zondag 20 mei 1928. Inderdaad een nieuwe vlag was
reden om een ganse dag te feesten maar met een onderbreking in de vooravond,
wellicht omdat de boeren hun vee moesten verzorgen.

120 jaar Koninklijke Katholieke Fanfare “De Vrije Vlaamse Zonen”

19

Programma (toen nog met de hand geschreven) van de plechtige vlaggewijding op
zondag 20 mei 1928 met een oproep aan de leden om o.a. verplicht aanwezig te zijn
in de kerk en om hun huis te bevlaggen
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Een volgende verwijzing in het archief zijn de Sint-Ceciliafeesten van 1956:
Eucharistieviering (gratis!) met vlaggenwijding door E.H. Van Den Heuvel. Een omhaling
bij de bestuursleden en leden bracht 21.000 frank op. De feestelijkheden werden nu
geïntegreerd in “een speciaal teerfeest” dat in het teken stond van de nieuwe vlag.
In 1973 wordt de vlag opnieuw gewijd tijdens de misviering van het Sint-Ceciliafeest.

De vlag uit 1956 van De Koninklijke Katholieke Fanfare
“De Vrije Vlaamse Zonen” Kapelle-op-den-Bos

In de notulen staat enkel vermeld: “Vlag heeft kleiner formaat”. Betreft het hier een
restauratie of is het een nieuwe vlag. Er was geen feest meer mee gemoeid.
Het trommelkorps kreeg in 1970 zijn eigen vlag tijdens het muziekconcert van zondag
1 februari. Werd deze vlag ingewijd of niet? Niet te achterhalen in de archieven.
2012: De vrees bestaat dat een flink deel van de symbolische waarde van de vlag
verloren gaat. Wat vroeger gewoonweg ondenkbaar was, gebeurt nu wel eens:
elders gaan concerteren zonder vlag.
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Opvallend was dat tijdens een recente wedstrijddeelname in het Lemmensinstituut te
Leuven een Vlamo-afgevaardigde zei:
“Proficiat dat uw vaandrig met vlag het orkest vergezelde tijdens de
uitvoering. Te weinig verenigingen hebben deze fierheid nog!”

Welke regels hanteert onze fanfare vandaag nog:
•
•
•

Tijdens misvieringen wordt de vlag vooraan in de kerk geplaatst en bij
uitvaartdiensten hangt men er een rouwlintje aan.
Bij de eigen concerten wordt de vlag opgehangen achter het orkest.
Bij een “uitstap” wappert de vlag nog steeds vooraan.

De fanfarevlag als decor achter het orkest, muziekconcert 2012
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Onze naam
Koninklijke
Elke vereniging kan de titel "Koninklijk" verkrijgen, met als eerste voorwaarde dat
ze minstens 50 jaar bestaat. Er wordt daarnaast ook met andere criteria rekening
gehouden zoals goed beheer, niet-winstgevend doel dat wordt nagestreefd, vitaliteit
en bestendigheid van de vereniging.
Het toekennen van de titel ”Koninklijk” is in elk geval een gunst en wordt niet automatisch
toegekend maar steeds aan de beoordeling van Zijne Majesteit onderworpen. De
eretitel wordt verkregen na een gunstig advies van de bevoegde minister en de
provinciegouverneur, over het algemeen met een plechtigheid bezegeld door de
gouverneur van de provincie waar de vereniging haar zetel heeft.
Jef Broothaerts verwijst in zijn werk naar het officiële document van “Het Kabinet Des
Konings” dat ons op 16 maart 1929 de titel “Koninklijke Maatschappij” verleent. De
aandachtige lezer zal meteen opmerken dat tussen 1892 en 1929 wel geen 50 jaren
liggen. Elke Belgische koning heeft het recht om van die voorwaarde af te wijken en
dat is blijkbaar ook in het geval van onze fanfare gebeurd.

Katholieke
De zanggroep met als patroonheilige de Heilige Franciscus-Xaverius, vanwaar de
roepnaam via “Cissen” tot “Sussen” werd verbogen, had ondermeer als doel het
katholieke onderwijs (financieel) te ondersteunen. Het is in de schoot van deze
zanggroep dat onze fanfare haar ontstaan vond. Die katholieke verbondenheid
blijft een evidentie doorheen gans onze geschiedenis. Heel wat leden werden met
5 frank beboet omdat ze massaal afwezig bleven op de processie van zondag 11
juni 1939. Midden vorige eeuw (1950-1960) werden muzikanten nog aangesproken
op de invulling van hun zondagsplicht en onderzocht het bestuur de christelijke
beleving van kandidaat-leden.
Vandaag zijn die katholieke criteria minder expliciet, eerder discreet aanwezig. Dat
uitte zich vele jaren door het muzikaal opluisteren van de misviering ter gelegenheid
van het Sint-Ceciliafeest. Vanaf 2009 werd dit vervangen door het opluisteren van de
jaarlijkse parochiemis.

Fanfare
Naargelang de bron heeft het woord fanfare meerdere betekenissen:
• muziekkorps met koperen instrumenten
• opgewekt kort muziekstuk voor koperen muziekinstrumenten
• vrolijk trompetgeschal
• grote ophef (= heisa, drukte, tamtam)
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De officiële brief van Het Kabinet Des Konings van 16 maart 1929 met daarin
de toelating om de titel van Koninklijke Maatschappij te voeren
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Geen enkele van deze omschrijvingen dekt echter de huidige lading: een
fanfarebezetting heeft nu ook de ganse familie van de saxofoons en het repertorium
is veelzijdiger geworden met:
•
•
•

bewerkingen van klassieke muziek tot hedendaagse popmuziek.
composities specifiek geschreven voor fanfarebezetting
van beschrijvende muziek tot technische wedstrijdwerken

De fanfare verdwijnt stilaan uit het straatbeeld: haar optredens in openlucht met
marsmuziek en kioskconcerten, evolueerde naar concerten in zalen.

Vrije Vlaamse
In onze ontstaansperiode was er niet alleen de ideologische tegenstelling liberaal
versus katholiek maar Vlaanderen werd vooral bestuurd door “een burgerij” die
Franstalig was of zich zo gedroeg, zo ook in Kapelle-op-den-Bos. Onze stichters en de
eerstvolgende generaties behoorden eerder tot de armere bevolking. Dankzij de film
over priester Daens, overleden in 1907, kunnen we ons vandaag enigszins inbeelden
wat dit inhield. Vlaams zijn betekende niet meteen vrij zijn, de macht kristalliseerde
zich veelal in Franstalige handen.
Dit verklaart waarom onze fanfaregeschiedenis een duidelijk politiek engagement
laat blijken: (mee) oprichten van sociaal-culturele verenigingen, deelnemen aan
optochten als Rerum Novarum of met onze stapmars “De Vlaamse Leeuw” betogend
door Brussel of Vilvoorde marcheren.

Partituur van onze stapmars ‘De Vlaamse Leeuw’,
een bewerking van gewezen dirigent Willem Andries
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Partituur van ‘De Vlaamse Leeuw’ in concertversie
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Vandaag primeert de muziek en ieder lid is letterlijk “vrij”. De band die ons bindt is
de liefde voor de fanfaremuziek en de wil om samen vereniging te zijn. Dat hoeft
geenszins te betekenen dat wij het ideaal van onze stichters verloochenen want
“Vlaams” blijft onafscheidbaar in onze naam verweven. Een naam veranderen doe
je niet zomaar: het is onze identiteit. Het is de link met onze roots, met ons verleden
zoals een familienaam de link is met de familiegeschiedenis, met een stamboom. De
Vlaamse Leeuw is nog steeds ons muzikaal visitekaartje dat we afgeven bij de opening
van ons muziekconcert en tijdens onze optocht van het Sint-Ceciliafeest.
Ter gelegenheid van het 120-jarig bestaan werd een compositieopdracht gegeven
om die oude Vlaamse Leeuw een verjongingskuur te geven.

Zonen
Ons ontstaan situeert zich in een periode dat vrouwen geen stemrecht hadden.
De fanfare was, zoals vele andere verenigingen, gedurende vele jaren een
uitsluitend mannelijke aangelegenheid.
Hun rol beperkte zich tot gezelschapsdame op feest en bal… of tot kok, keukenmeid
en dienster.
Pas in de jaren zeventig zijn er de eerste meisjes in de muziekschool van Gust Smets.
Vandaag is het vrouwelijk geslacht zo sterk in aantal gegroeid dat we toch een
naamswijziging kunnen overwegen: Zonen … en Dochters?

De Vrije Vlaamse Dochters?
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De voorgeschiedenis
Zoals overal in Vlaanderen kende ook onze fusiegemeente een rijk fanfareleven: in het
midden van vorige eeuw waren er niet minder dan zeven fanfares gelijktijdig actief,
drie in Kapelle-op-den-Bos, twee in Ramsdonk en twee in Nieuwenrode. Maar laten
we eerst nog wat verder terug gaan in de tijd, het helpt ons de eigen geschiedenis
beter te plaatsen in zijn historische context.

Het fanfareleven in onze regio (1750 – 1890)
Het zal u misschien verbazen maar de ontstaansgeschiedenis van de HaFaBra-muziek
in zijn huidige samenstelling gaat terug tot het einde van de 18e eeuw – begin 19e
eeuw, een periode die gekenmerkt wordt door de Franse Revolutie en het verzet van
de Brigands tijdens de Boerenkrijg, een strijd tegen de Sansculotten, de strijd voor Outer
en Heerd. De Boerenkrijg was sterk aanwezig in onze regio met een piekmoment in het
najaar van 1798 waar hardnekkig werd gevochten in o.a. Mechelen, Klein-Brabant en
Kapelle-op-den-Bos.

Het brughuis van Kapelle-op-den-Bos omstreeks 1900

(foto uit “Kapelle-op-den-Bos in oude prentkaarten van H. Van de Ven)

Van deze periode zeggen geschiedkundigen dat ze wellicht de meest ingrijpende is
geweest met nog restanten in de huidige bestuurlijke organisatie. Napoleon Bonaparte
leefde van 1769 tot 1821 en de “Code Napoleon” laat nog altijd sporen na in de
organisatie van onze maatschappij. Denk maar aan de scheiding van Kerk en Staat
en aan zijn Code Civil, die we vandaag (her)kennen als het Burgerlijk Wetboek. Veel
van de bepalingen uit die tijd gelden nog, zij het in aangepaste vorm.
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De Franse Revolutie had ook een sterke invloed op de gangbare muziekbeoefening.
Ze introduceerde enerzijds de militaire muziek, anderzijds ontmantelde ze een aantal
organisaties waar muziek beoefend werd, zoals hofkapellen, kerkgenootschappen,
gilden. De werkloze muzikanten konden makkelijk ingelijfd worden door de nieuwe
muziekverenigingen. Dit manifesteerde zich vooral in de steden en grotere dorpen. In
onze contreien waren dat uiteraard Brussel en Vilvoorde, maar vervolgens ontstonden
ook in tamelijk bevolkte gemeenten (meer dan 2000 inwoners) muziekverenigingen.
Voorloper in onze regio was de harmonie Sint-Cecilia Merchtem (1780) die wellicht
ontstaan is in de schoot van de boogschuttersgilde.
Pas 40 jaar later duikt de naam Kapelle-op-den-Bos voor het eerst op, bij de oprichting
van een harmonie op 27 maart 1819. Zij kende echter een relatief kort bestaan en zou
tussen 1830-1840 ontbonden zijn.
Na de Belgische onafhankelijkheid kwam de verspreiding van de amateurmuziek pas
echt op gang. De motor achter dit proces was de burgerij, die haar sociaal prestige
wilde bevestigen in cultuurbeoefening. De hang naar prestige betekende ook dat
men een muziekkorps ging oprichten omdat men er elders ook een had. In het jonge
België heerste een gunstig klimaat voor de burgerij, die toen nog politiek eensgezind en
patriottisch was, wat herkenbaar is in verenigingsnamen als L’ Union of De Eendracht.
Diezelfde vaderlandsliefde uitte zich in allerlei feestelijkheden en optochten die
muzikale begeleiding vergden. De septemberdagen werden jaarlijks herdacht, o.a.
met muziekwedstrijden. Gaandeweg diende elke belangrijke gebeurtenis in het dorp
opgeluisterd te worden en was dat op zich ook een aanleiding om een fanfare op te
richten. In 1836 werd te Wolvertem Sint-Cecilia opgericht en in Opwijk stichtten “de
vroede vaderen der gemeente” in 1838 La Persévérance (De Volharding).
In een volgende fase stelde de burgerij zich nobeler doelen en wil ze de
muziekbeoefening ingang doen vinden bij de lagere sociale klassen. De
geestelijkheid kon hierbij niet achterblijven. Ook de toenmalige werkgevers zagen
heil in een eigen muziekkorps. Dit leidde tot een sterke groei van muziekverenigingen.
De fabrieksfanfares vormden een aparte klasse: de werkgevers beoogden met
hun initiatief meerdere doelen. Hierdoor versterkten zij de band tussen bedrijf en
werknemer, de werknemers brachten hun vrije tijd nuttig door, een goed muziekkorps
was reclame voor het bedrijf. Dit leidde er zelfs toe dat deze bedrijfsverenigingen
de eerste muziekverenigingen waren die een uniform kregen, zo ondermeer de
Vilvoordse fanfare van M. Fondu. Daarnaast waren er industriëlen, niet zelden
brouwers, die in hun woonplaats de oprichting van een fanfare financierden.
Geleidelijk werden de muziekverenigingen een minder elitair gebeuren en namen
ook de gewone dorpsmensen het initiatief om een fanfare op te richten en kregen
hierbij de hulp van de “dorpsnotabelen” zoals notaris, dokter, schoolmeester, pastoor
en meestal kwam ook de burgemeester uit deze groep. Zo werd in Zemst door de
burgemeester, de notaris en de onderwijzer de harmonie Sint-Petrus gesticht in 1862.
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Kleine industriëlen, handelaars en herbergiers eisten ook meer en meer een rol op want
hun lidmaatschap betekende reclame voor de zaak. Een herbergier die ervoor kon
zorgen dat de fanfare repeteerde in zijn café was zeker van zijn wekelijkse klandizie.
Haast alle verenigingen deden tijdens het teerfeest een ronde langs alle herbergen
waarvan de uitbater lid was. Het fanfareleven in de kleinere dorpen had eerder een
sociale dan muzikale doelstelling: omdat er op de lange winteravonden toch weinig
te beleven viel waren ze vooral begaan om de leden plezier te brengen door bals en
banketten te organiseren.
Toch weten we uit de archieven dat vanaf 1850 de muziekfestivals ook ingang vonden
in de kleinere dorpen. De inhuldiging van een nieuwe vlag, het 25-jarig bestaan, het
bezoek van een belangrijk persoon waren aanleiding om de naburige verenigingen
uit te nodigen. Dit gebeurde steevast in openlucht op een of twee kiosken, al
naargelang het aantal deelnemende verenigingen. Dat hierbij tijdsgebonden
organisatieproblemen rezen is niet verwonderlijk: de pastoor moest bereid gevonden
worden om het lof te vervroegen zodat het festival tijdig kon beginnen. Soms was
men twee dagen onderweg om een groot festival in een of andere stad te kunnen
meemaken.
Rond 1847 bereikten we een belangrijk keerpunt: er ontstond rivaliteit tussen politici
van twee verschillende strekkingen, liberaal en conservatief, welke jaren later zijn
hoogtepunt zal bereiken tijdens de schoolstrijd. Wanneer in 1878 het liberale kabinet
het lager onderwijs probeerde te onttrekken aan de katholieke invloed werd de
gewone man gedwongen partij te kiezen voor de liberale of katholieke strekking.
Muziekverenigingen waar liberalen en katholieken al jarenlang naast elkaar aan
de pupiter zaten vielen uiteen in twee rivaliserende groepen. Soms kwam daar een
vrederechter aan te pas om de boedelscheiding te regelen.
In 1872 werd de fanfare Iever en Eendracht opgericht in Kapelle-op-den-Bos, op dat
ogenblik eveneens onder liberaal bewind. De tegenstelling katholieken-liberalen
bleef doorleven tot in 1884 toen de schoolstrijd beslecht werd. In het katholieke kamp
werden nog veel nieuwe verenigingen opgericht als tegenhanger van oudere liberaal
gezinde dorpsfanfares. Waar de muziekvereniging zich uitgesproken liberaal opstelde
haastte de geestelijkheid zich om een tegenhanger op te richten. Uit kerkkoren,
godsdienstige genootschappen, of katholieke scholen ontstonden katholieke fanfares.
Wat ook gebeurde in Kapelle-op-den-Bos in 1892 waar de katholieke fanfare “De Vrije
Vlaamse Zonen” werd gesticht.
Naast katholieken en liberalen begon zich in de jaren 1880-1890 een derde zuil te
ontwikkelen: de socialistische. Bij hun organisatorische uitbouw richtten ze naast
mutualiteiten, vakverenigingen en handelscoöperaties ook culturele verenigingen
op, ondermeer fanfares. In deze beginperiode gebeurde dat haast uitsluitend in de
steden waar de socialisten een sterke aanhang hadden. In Kapelle-op-den-Bos zal
het duren tot 1924 vooraleer de socialistische fanfare De Werker werd opgericht.
(bron: scriptie Griet Lemmens)
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Ter verduidelijking: De (eerste) schoolstrijd van 1879 tot 1884
De liberale regering van 1878 o.l.v. Frère Orban richt een departement van
Openbaar Onderwijs op en stemt de 2de organieke wet op het lager onderwijs.
Deze wet heeft tot doel het katholieke onderwijs te vernietigen. De
hoofdbepalingen van deze wet zijn dat iedere gemeente minstens één officiële
school moet onderhouden, ze ook geen vrije school meer mag subsidiëren, en
dat de onderwijzers ervan een diploma van een rijksnormaalschool moeten
bezitten. Het godsdienstonderwijs mag vanaf dan enkel op uitdrukkelijk
verzoek van de ouders gegeven worden en in dit geval dan enkel nog buiten de
gewone lesuren.
De katholieke kerk, de katholieke politici en het katholiek onderwijs reageren
van bij het begin hevig op deze nieuwe wet. De kwestie verdeelt ons land in
twee kampen. De katholieken binden een strijd aan tegen deze “ongelukswet”.
Katholieke onderwijzers krijgen verbod in de “scholen zonder God” te onderwijzen
en katholieke ouders mogen er hun kinderen niet naar school sturen.
De liberale regering van haar
kant laat zich evenmin onbetuigd.
Ze wil de ouders juist verplichten
tot onderwijs in officiële scholen.
Ze neemt allerlei maatregelen
tegen
de
geestelijkheid
en
verbreekt zelfs de diplomatieke
betrekkingen met het Vaticaan
als vergelding tegen paus Leo
XIII die het Belgisch episcopaat
blijft steunen.
Priesters en kloosters nemen
initiatieven en richten talrijke
nieuwe vrije scholen op. Hoe ze
ontstaan en hoe ze het voor elkaar
krijgen om de eindjes aan elkaar te
knopen kunnen we voor de school
van Ramsdonk lezen in het boek
“Hoe zij groeide” (de geschiedenis
van 100 jaar kloosterconcegratie
te Opwijk)
Spotprent uit de tijd van de schoolstrijd
(website liberaal archief)
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Het is een feit dat de de meeste vrije lagere scholen - tot de kleinste dorpjes van
ons land - net ontstaan in deze moeilijke periode in de geschiedenis van het
katholiek onderwijs.
De zogenaamde “ongelukswet” van Frère Orban heeft het tegen-overgestelde effect.
Bij de verkiezingen in 1884 kennen de liberalen een verpletterende nederlaag.
De katholieke partij wint en herstelt via de organieke wet Jacobs nagenoeg de
toestand van voor de schoolstrijd.
(bron: 125 Jaar katholiek onderwijs Ramsdonk door Ria Devos en Erfgoedcel Kapelle-op-den-Bos)

Het ontstaan van de Katholieke Fanfare “De Vrije Vlaamse Zonen” vond zijn
voedingsbodem in deze woelige periode waar de katholieken zich verzamelden in
de strijd tegen de vermelde “ongelukswet”. Niet toevallig waren pastoor en koster ook
hier de mentors om een katholieke fanfare op te richten in rivaliteit met de bestaande
liberale fanfare. Dat alles met het onderliggende doel het liberaal gemeentebestuur
uit het zadel te lichten… wat pas lukt in 1912, vandaar het toenmalige gezegde
“Kapelle is een liberale burcht”.
Dit stukje politieke geschiedenis is onontbeerlijk voor een goed begrip van ons verhaal
en verklaart ook de aanvankelijke binding tussen fanfare en politiek.
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Rondom ons
Mijn speurtocht op de diverse websites - menige fanfare heeft vandaag een website
met een stukje geschiedenis - bevestigde dat ook onze regio in de voorgaande
historische evolutie paste. Wat volgt vervolledigt en kleurt het tijdsbeeld.
Uit de geschiedenis van onze bijna oudste buur,
de Koninklijke Fanfare “Sint-Cecilia” Wolvertem:
Gesticht op 25 april 1836 onder de hoge bescherming van de Prins
van Thurn en Taxis, van Baron van der Linden d’Hoogvorst,
burgemeester van Wolvertem en Meise, een van de stichters van
de Belgische onafhankelijkheid in 1830, van Messire François
d’Opdorp en van de burggraaf de Spoelberch, die er uiteraard de erevoorzitters
van werden.
De jonge fanfare kreeg vanaf 1838 van het provinciebestuur een toelage van
150 frank, bestemd als aanmoediging tot het beoefenen van de muziekkunst,
om nieuwe instrumenten te betalen, het ereloon van de leraar, de huur van
het lokaal, enz. De fanfare kreeg nadien nog meer provinciale toelagen.
In 1840 telde ze 21 uitvoerende leden en 10 ereleden die respectievelijk 23,
81 en 45 frank als jaarlijkse bijdrage betaalden. In 1859 liepen die bedragen
respectievelijk op tot 126 en 120 frank wat zeer hoog was voor die tijd.

Fanfare Sint-Cecilia Wolvertem. Let op die rare instrumenten (foto: Jef De Cuyper)
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In 1841 telde de maatschappij 3 trombones, 2 hoorns en 1 signaal hoorn, 3
trompetten en twee sleuteltrompetten, twee klephoorns (cornet à piston) waarvan
er een gehouden werd door Joseph van Humbeeck, zoon van de voorzitter,
1 ophicleïde en 1 ophicleïde-alto, 1 grote trom en 4 jonge uitvoerders voor de
roertrommel.
In 1858 heeft de maatschappij 4 maal vergaderd om feesten bij te wonen en 60
maal om te herhalen.
In 1859 werd een afschrift van het reglement gezonden aan de heer Commissaris
van het Arrondissement Brussel maar de tekst ervan is niet bewaard gebleven.
Vanaf 1864, na de inhuldiging van de nieuwe schoollokalen in de Hoogstraat,
had de prijsuitdeling plaats voor alle kinderen van de gemeente: de fanfare nam
er deel aan en speelde het Vaderlands lied voor elke eerste prijs.
(bron: website Sint-Cecilia Wolvertem / Ontstaan: nota’s en herinneringen verzameld
door Jacques ‘t Kint, 1949)

Deze fanfare bestond ongeveer 60 jaar of een “actief” mensenleven vroeger dan
onze fanfare! Het kadert ten eerste onze eigen stichtingsdatum maar illustreert ook
dat “langzaam aan” toen heel normaal was!
Uit de geschiedenis van
“De Vrolijke Vrienden” Hombeek Heike:
De Koninklijke Fanfare “De Vrolijke Vrienden “ was oorspronkelijk een zangvereniging.
Bij het optreden op een festival te Kapelle-op-den-Bos in 1897 werden de zangbeurten
haast ongenietbaar gemaakt door de marsmuziek van de talrijk deelnemende
fanfares. Daarom werd besloten met de zangbeoefening te stoppen en op het Heike
een fanfare op te richten.
Op 2 januari 1898 werd het voorgestelde reglement goedgekeurd.
(bron: website De Vrolijke Vrienden Hombeek Heike / geschiedenis)
Uit de geschiedenis van
"De Vrije Vlaamse Zonen" Nieuwenrode (“Het Stro”):
In de maand mei van 1928 was Frans Thielemans met enkele kameraden te Londerzeel
Sint-Jozef op een festival, waar allerlei nagemaakte instrumenten in stro te zien waren.
Ze kwamen op het idee om eveneens stro-instrumenten te maken, zoals bugels,
pistons, trommen en zelfs een bombardon en een grote trom. Voorzien van dergelijke
instrumenten breidde “Het Stro-muziek” zich verder uit in zover dat er op een bepaald
ogenblik wel 200 leden waren waarvan 90 met een stro-instrument!
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Stroomuziek Lede, let vooral op de namaakinstrumenten!
(uit ledenblad klankbord juni 2003)

Begeleid door een harmonica door Sterken van den Duc (Frans Bogaerts) en in hun
instrument liedjes zingend, gedicht door hun chef, trokken ze door de straten van
Nieuwenrode en zelfs van omliggende gemeenten.
(bron: De geschiedenis van Nieuwenrode door pastoor Spinael)
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Lijst van muziekverenigingen uit onze onmiddellijke omgeving
Een aantal van hen zijn ondertussen verdwenen
of musiceren als brassband of concertband.
K.H. Sint-Cecilia Merchtem							1780
K.H. Sint-Cecilia Asse								1811
K.F. De Ware Vrienden Grimbergen						1818
K.F. Sint-Cecilia Wolvertem							1836
K.H. Sint-Cecilia Humbeek							1837
K.F. Sint-Cecilia Londerzeel 							1852
K.F. De Ware Vrienden der Eendracht Malderen				

1856

K.F. Concordia Tisselt								1860
K.H. Sint-Martinus Hombeek (nu concertband SimaCon)			1864
K.F. Iever en Eendracht Kapelle-op-den-Bos					1872
K.F. Sint-Cecilia Londerzeel Sint-Jozef						1878
K.F. WIK (Willen is Kunnen) Tisselt						

1880

K.F. Hoop In De Toekomst Eppegem						

1889

K.F. “De Vrije Vlaamse Zonen” Kapelle-op-den-Bos			1892
K.F. Sint-Cecilia Hombeek Plein (nu brassband Hombeek)			1895
K.F. De Vrolijke Vrienden Hombeek Heike					

1898

K.F. Sint-Cecilia Leest								1899
K.F. Rumolduszonen Humbeek							1901
K.F. Concordia Malderen (nu: muziekvereniging maar met fanfarebezetting) 1903
K.F. De Eendracht Westrode							1906
K.F. WIK Zemst Laar								1912
K.F. V.O.S. Beigem								1919
K.F. De Rochusvrienden Beigem						1921
K.F. Sint-Cecilia Nieuwenrode (Het Koper)				 1920-1965
(Met als voorloper De Xaverianen maar geen archief voorhanden)

K.F. De Vrije Vlaamse Zonen (Het Stroo) Nieuwenrode (nu concertband) 1928
K.F. De Werker Kapelle-op-den-Bos (nu brassband)				1924
Moed en Volharding Ramsdonk (Dorp) en Sint-Martinusvrienden Ramsdonk
(Vinneken) ontstonden tussen beide Wereldoorlogen. In september 1944 fusioneren
ze als Moed en Volharding maar na een nochtans geslaagd jubileumfestival op 5-6
augustus 1967 hielden ze ermee op.
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La Storia
Het prille begin
1892-1907
Het oudste verslag uit ons archief dateert van 1925. Gelukkig is er nog de minigeschiedschrijving van enkele bladzijden door secretaris Emiel Clottens. Ze werd
geschreven in de jaren vijftig wat aangeeft dat zijn verhaal nog kon steunen op
getuigenissen van enkele “pioniers” die toen nog leefden.
Het document geeft een degelijk beeld weer van de godsdienstige, sociale en
economische omstandigheden waarin de fanfare haar ontstaan en stichting
kende. Het document is vrij beknopt voor de jaren die volgden op de stichting.
Het behandelt achtereenvolgens: het ontstaan, de stichting, de vlaginhuldiging,
de strijd, de onderscheidingen, de leiding en de toneelafdeling. Omwille van zijn
authentiek karakter wordt dit document hierna letterlijk weergegeven:
Om het ontstaan van onze maatschappij en de strijd die de stichters te leveren hadden
goed te begrijpen, moet men eerst de sociale toestand van die jaren (1880-1890) terug
voor de geest roepen. In die tijd waande de rijke bevolking zich meester en de mindere
man, hetzij landbouwer of werkman, had weinig of niets te zeggen.
’t Was in die jaren dat paus Leo XIII in zijn wereldbrief “Rerum Novarum” de verdrukking
aankloeg en de te volgen weg aanwees om hieraan te verhelpen. België en Kapelle-opden-Bos maakten geen uitzondering op die algemene toestand.
Enkele kapitaalkrachtige handelaars of grondbezitters maakten zich meester over
de ganse bevolking, die over 't algemeen in nood en onder verdrukking leefde. Het
gemeentebestuur was in hun handen, de winkeliers beschouwden die mannen als hun
beste klanten - ze hadden geld en konden kopen -, de ambachtslieden hadden hen nodig
als geldschieters of als werkbestellers en de werkman en landbouwer moest maar zorgen
met die heersers in vrede te leven.
Gelukkig echter, want “een rijk van dwang duurt niet lang!” zegt het Vlaams spreekwoord
en werkelijk die tijd behoort thans tot het verleden. De jongeren kunnen zich moeilijk die
tijd voorstellen, maar de toestand moet wel slecht geweest zijn voor de mindere mensen
vermits Onze Heilige Vader die hekelde in een wereldbrief.
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Het is ook in die jaren dat in ons land een schooloorlog woedde. De liberalen, die over één
stem meerderheid beschikten in het parlement, stemden dat het kruisbeeld niet meer in
de klas mocht hangen en dat het godsdienstonderricht voortaan in de kerk zou gegeven
worden en niet meer in de school.
Ons gemeentebestuur verzette zich niet tegen deze maatregel, maar de mensen wel. Welke
mensen? Het waren de eenvoudige mensen, de werklieden en de boeren die meest streden
voor het behoud van hun geloof. Met dit doel werd er een katholieke school gesticht onder
de leiding van Frederik Everaert, koster en onderwijzer.

Frederik Everaert met zijn gezin (foto: familie Everaert)

In die tijd bestond er één fanfare: “Iever en Eendracht”. Deze verenigde de vooraanstaande
handelaars en de personen die, omwille van hun welstand, wat meer wilden zijn
dan boeren en werklieden. Bij de aanvang waren het meest uitgesproken liberalen,
maar weldra kwamen er ook katholieken bij die groep terecht. Dit ging zover, dat een
katholiek burgemeester aansloot bij die liberale fanfare, dat inwoners, wiens zoon of
broeder… priester was, wiens dochter of zuster… kloosterlinge was, lid werden of toch
sympathiseerden met die fanfare.
Wie Kapelle nu kent ( en indachtig “Zoals de ouden zongen, zo piepen de jongen” en ook
“De zoon heeft ’n aardje naar zijn vaartje” ) zal best begrijpen dat die maatschappij met
veel tamtam door de straten trok en strijdliederen tegen de godsdienst, de geestelijken en
de katholieken uitgalmde, begeleid door instrumenten. Van die tijd dagtekent het gezegde:
“Kapelle-op-den-Bos is een oninneembare liberale burcht”. En deden de katholieken niets?
Lieten die maar begaan?
De christenen hadden ook een vereniging, ’n godsdienstige, die haar vergaderingen hield
in de kerk ’s zondags na het Lof en als patroon de heilige Franciscus-Xaverius had.
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Het is naar de naam van hun patroonheilige dat de leden -hier en ook elders“Sussen” genoemd werden. Het doel van deze vereniging was het godsdienstig leven
bevorderen en als eerste strijdpost kwam zeker het instandhouden en het doen
groeien en bloeien van de katholieke school.
De Xaverianen, waarvan de kerkzangers als de kern moet beschouwd, leerden
daarbuiten ook profane (= wereldlijk, niet-kerkelijk. nvd red) liederen. De liberalen
konden uitgaan met muziek en de katholieken zongen bij het uitgaan hun - zelfs
meerstemmige - stapliederen. Evengoed als hun tegenstrevers gingen de Xaverianen
-als zangmaatschappij- naar festivals en zij richtten ook toneelfeesten in. Deze
toneelfeesten, bedoeld om de katholieke school te onderhouden, hadden plaats in
de klaslokalen, die dan werden herschapen in feestzaal, om ’s anderendaags weer
klaslokaal te zijn. Wat al arbeid en opoffering dit van de Xaverianen vergde, kan
iedereen wel schatten, maar toch lieten die mannen de moed niet zakken. Het doel
dat ze nastreefden “ons volk katholiek en godsdienstig behouden” was te schoon
om ontmoedigd te worden… zij wilden… en waar ‘n wil is, is ’n weg!
Wat hun het hardste viel, was te moeten uitgaan zonder muziek, te moeten
onderdoen of minder zijn dan de tegenstrevers. Oh! Hadden ze maar enige koperen
instrumenten om bij ’t uitgaan hun zang te begeleiden en te versterken, dan zou
er wel nieuw vuur en gezelliger leven in hun maatschappij komen. Maar hoe? Wie
zal hen aan de nodige gelden helpen? Wie zal voor instrumenten zorgen? En wie
zal ze bespelen? En wie zal hen leren bespelen?
Van links of van rechts kwam er al eens een “afdankertje”: een versleten bugel, een
geblutste tuba … desondanks waren er mannen die uit die instrumenten klank
konden halen. Het ongeduld groeide echter snel en zodra er zo’n vijftal instrumenten
waren, besloten ze bij hun eerstvolgende uitstap te spelen. Voorzichtigheidshalve
speelde men niets anders dan de liederen die iedereen kon zingen. Dit had het
grote voordeel dat de muzikanten zelf konden horen als ze fout waren en dat de
zangers gewoon bleven doorzingen als de muzikanten vals speelden.
Iever en Eendracht spotte aanvankelijk met die arme Sussen: ze speelden alleen
maar wat kerkzang en hoe dan nog! Maar gaandeweg verging hen het lachen
en werden ze boos, ze probeerden de oprichting te beletten en begonnen op alle
manieren te storen. Maar hiermee bereikten zij een averechts effect: het wakkerde
de ijver van de katholieken nog aan en deze besloten een volledige fanfare op de
been te brengen onder de naam “De Vrije Vlaamse Zonen”.
De stichters - Frederik Everaert, Frans en Louis De Prins, Jan en Louis Wauters,
Frans en Jan Baptist Selleslag, Frans Kerremans, Frans Van Humbeeck, Jan
Van Moer en anderen - maakten een “geheim” akkoord met een mijnheer De Vries
uit Lier. Die zou fonkelnieuwe instrumenten op krediet leveren. Toen gebeurde wat
met de meeste geheimen gebeurt: de versbakken Sussen konden het in hun grote
vreugde niet zwijgen en al snel had heel Kapelle weet van hun grote geheim… en
luidde de alarmklok bij de rivalen en zou de naijver pas voor goed beginnen.
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Maar de Sussen lieten zich niet van de wijs brengen en begonnen muziek te leren en
ook te spelen onder de leiding van koster Frederik Everaert (van 1892 tot 1907).
Op zekere dag zei de toenmalige pastoor: “ Koster, die ruzie in het dorp wordt
alsmaar erger, ge moet maar stoppen met het stichten van een nieuwe fanfare”. De
koster antwoordde: “Goed, mijnheer pastoor, als gij dat zo wilt dan brengen wij
morgen de instrumenten bij u… samen met de rekening die nog niet betaald is. Gij
regelt dat dan wel verder met die mijnheer De Vries in Lier”. De pastoor zei vlug:
“Ah neen hé koster, als dat zo zit, doe dan maar voort…”.

De oude kerk en achteraan kostschool Everaert rond 1900
Net als de meeste gebouwen in de omgeving werden deze vernield
bij het begin van de Eerste Wereldoorlog (archief Frans De Gendt)

Muziek zou de zeden wel verzachten… maar waarom gingen de mensen binnen en
sloten zij deuren en vensters als die katholieke fanfare afkwam? Zo leek het op een
begrafenisstoet in een dood dorp! Maar ze deden voort en kwamen al snel de straat
op met muziek en een grote kliek muzikanten en zangers. Een vlag was er nog niet,
maar handige jongens als ze zijn, werd vooraan een “plakkaat” meegedragen en
konden ze muziek maken net als de andere fanfare. De Katholieke Fanfare “De
Vrije Vlaamse Zonen” was er!
Onze “Vrije Vlaamse Zonen” hadden nu instrumenten en spaarden naarstig verder
voor hun vlag. Die vlag had een dermate belangrijke symbolische waarde dat er
“feestelijkheden” zouden georganiseerd worden ter gelegenheid van de wijding en
inhuldiging. Aangezien het gemeentebestuur weigerde een toelage toe te kennen
voor deze feestelijkheden ontstond er een ongezonde naijver tussen de beide
maatschappijen die vele, vele jaren zal aanslepen.
In 1893 werd er door de parochiale geestelijkheid, op aanraden van de kardinaal
maar tegen de zin van het gemeentebestuur, het huidige Sint-Godelieve-Instituut
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opgericht. Hierdoor diende de fanfare zich veel minder te bekommeren over het
onderhoud van de school want Kanunnik Muyldermans nam dat op zich, zodat de
fanfare kon beginnen sparen voor een vlag. Een hele gebeurtenis: een ontwerp dat
dient te worden goedgekeurd. Nadien de wijding en de plechtige inhuldiging.

Een vooroorlogs beeld van het oude gemeentehuis in de Mechelseweg met
rechts ervan de smidse, die tot nu toe de tand des tijds heeft kunnen weerstaan
(archief Frans De Gendt)

Ondertussen ontving de fanfare “Iever en Eendracht” een jaarlijkse toelage van de
gemeente. Waarom zouden “De Vrije Vlaamse Zonen” geen toelage mogen krijgen
voor het inrichten van feestelijkheden bij de plechtige inhuldiging van hun vlag.
Het toenmalig gemeentebestuur, voorgezeten door burgemeester Van Buggenhout,
verwierp de vraag van “De Vrije Vlaamse Zonen” omdat er al een fanfare bestond
die een toelage ontving en omdat één fanfare volstond om al de gemeentefeesten op
te luisteren en omdat de gemeente te klein was...!
Niet lang nadien zullen er zelfs drie fanfares gedijen in die te kleine gemeente!
Maar in 1897 kwam de vlag en werd ze gewijd en ingehuldigd.
Het voorgaande speelde zich af in het laatste decennium van de 19e eeuw. Maar
het verhaal mist enigszins het decor waarin deze feiten zich afspeelde. Gelukkig is er
dan het kunstboek gewijd aan Evert Larock en zijn werken die dateren uit de periode
1880-1900. Zijn doeken vertellen ons veel over het leven van toen in Kapelle-op-denBos en we kunnen ons inbeelden hoe armtierig het leven wel was voor de meeste
Kapellenaren.
Anderzijds zijn het ook de pioniersjaren van de fotografie. Er zijn uit die periode enkele
sporadische maar vooral “statische” en “geposeerde” foto’s van dorpsgezichten en
personen. Helaas niets over ons fanfareleven. Om dit enigszins te compenseren zal ik
af en toe de sfeer van toen trachten op te roepen door het inlassen van getuigenissen.
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Uit de “historische bronnen” die auteur Jef Broothaerts kon raadplegen blijkt ook dat
ons toneelgild “Nut en Vermaak” onafscheidelijk verbonden is geweest met onze
fanfare, ook tijdens deze ontstaansperiode. Aanvankelijk met de Xaverianen en na
de stichting met onze “Vrije Vlaamse Zonen” is “Nut en Vermaak” blijven voortbestaan
als onderafdeling van de fanfare. De niet geringe inkomsten van twee of drie dagen
toneel waren (en zijn vandaag ook nog) erg welkom om de hoge onkosten van
de muziek te helpen dekken. Maar toneel vormt een afzonderlijk hoofdstuk in dit
herinneringsboek.

De toenmalige gelijkgrondse spoorwegovergang aan de Stationsstraat
Links is er een reclamebord te zien voor kostschool Everaert (archief Pol De prins)

De Mechelseweg richting kanaal met links de winkel van De Goeyse
In het eerste huis rechts woonde de familie Persoons. Daarnaast zien we het huis waar
jarenlang dokter De Keersmaeker heeft gewoond (archief Frans De Gendt)
42
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Een echte fanfare
1908 – 1918

Koster en stichter Frederik Everaert zou dirigent blijven tot 1907 en werd dan opgevolgd
door August Meeus uit Londerzeel, vader van Lode Meeus, die later naam zou maken
als marsencomponist.
De titel “een echte fanfare” alludeert op het gegeven dat het in die tijd niet
vanzelfsprekend was een écht instrument te bezitten. Wat bevestigd wordt door “Het
Stro” in Nieuwenrode dat 20 jaar later (1928) nog als fantasiefanfare begon! Al hadden
onze “Vrije Vlaamse Zonen” instrumenten, muziek maken betekende aanvankelijk niet
veel meer dan lawaai maken, zoals blijkt uit de getuigenissen van Monne Selleslag
(°1899).
Met August Meeus als dirigent (1907-1914) groeiden de “Vrije Vlaamse Zonen”
langzaam naar een behoorlijk muzikaal peil, wat we kunnen afleiden uit de vermelding
dat deze dirigent hen de eerste marsen aanleerde.
“ De koster begon met de eerste muzieknoten aan te leren. Ieder die centen had,
kocht een instrument. Voor de anderen werd naar fondsen uitgezien. Weldra
hoorde men op elke boerderij ’s avonds blazen dat horen en zien verging. Als
ze het gamma konden spelen, waren ze al geschikt om aan de pupiter te zitten.
Kruisen en bemols kenden ze toen nog niet.
Er kwam een chef, Gust Meeus, en die leerde hen de eerste marsen. Zo ben
ik rond de jaren 1910 als kleine snotter en op aandringen van vader bij die
mannen terecht gekomen. Als fanfare stonden we nog op een laag peil maar
toch gingen we eens naar Mechelen voor een festival, door de Boerenbond
ingericht. Op zeker ogenblik zegde onze dirigent: “Jongens, geef maar katoen,
want we komen in den Bruul.” We bliezen zo hard we konden en Roemes Sooi
sloeg zo hard op zijn grosse caisse, dat het vel in stukken sprong.
We vorderden toch op muzikaal gebied; maar dan kwam de oorlog van 1914.
Gans Kapelle brandde af en bijna alle instrumenten bleven er in. Ik had mijn
alto nog en heb bijna gans de oorlog kunnen spelen. Op het laatst moest ik
hem verstoppen, want de Duitsers hadden al het koper aangeslagen om kogels
te maken.”

We denken dat het voetbal de bakermat is van het hooliganisme maar uit wat volgt
zal duidelijk blijken dat het fanfareleven van Kapelle-op-den-Bos in het begin van de
vorige eeuw al te maken had met de eerste incidenten met “hooligans”.

120 jaar Koninklijke Katholieke Fanfare “De Vrije Vlaamse Zonen”

43

In die bewogen beginjaren konden onze “Vrije Vlaamse Zonen” niet rustig uitgaan
in de gemeente. Ze werden verweten, uitgejouwd en uitgefloten. Er werd gegooid
met stenen, blauwsel (uitleg vragen aan oma!) en bierglazen. Net als de harde
supporterskernen vandaag ergens verzamelen om een veldslag te leveren, zo planden
de harde kernen van beide fanfares het toen ook al!
De overlevering wil dat onze “Vrije Vlaamse Zonen” overvallen werden ter hoogte
van het oude station aan de vaart; waarbij de doelstellingen zeer strategisch werden
vastgelegd: instrumenten beschadigen, de grote trom stuk stampen, zoveel mogelijk
klappen uitdelen. De overlevering vermeldt niet wie deze veldslag won maar het is
overduidelijk: de grote trom bleef intact.
Deze rivaliteit kadert in de grimmige sfeer die ontstaan was tijdens de eerste schoolstrijd
en die ik toelicht in het hoofdstuk “De voorgeschiedenis”.
Een verre herinnering van onze kroongetuige Monne Selleslag, opgetekend in
december 1980, tekent het tijdsbeeld vóór WO I nog wat kleurrijker:
“We zijn ook eens naar een festival in Wolvertem geweest. ’t Was bij de
inhuldiging van Mr Baron Kint als burgemeester van die gemeente. Auto’s
waren er niet, te voet was het te ver en met de fiets kon iedereen er niet geraken.
Toen heeft men in Mechelen bij Van Wezenbeeck diligences gehuurd, dat
waren grote koetsen met twee paarden voorgespannen en boven een platform
waar zowat 15 man kon plaatsnemen. Ik als kleine gast was natuurlijk ook
boven gekropen en ik zat juist naast Boske van den Dikke Smet, de knaap die
voor de “grosse caisse” moest instaan. We waren halverwege de Mierennest,
toen het begon te regenen dat het goot. Die koetsier reed doodgewoon door en
liet ons zomaar zitten. Toen we in Wolvertem aankwamen waren we kletsnat.
Het water liep uit ons broek. De grote trom was gans doorweekt en het vel met
blazen getrokken. Toch hebben we onze muziekuitvoering tot een goed einde
gebracht want de baron dankte ons en ik hoor hem nog zeggen: “Ik geef voor
de Sussen een heele tonne bier!”. Dat was in 1912 en tot hiertoe is daar niets
van in huis gekomen.”

Over de aanloop naar en gebeurtenissen tijdens WO I is niets in het archief vermeld.
Uit “Drie Kleine Dorpen in een Grote Oorlog”, gepubliceerd door Erfgoedcel Kapelleop-den-Bos, weten we dat onze gemeente het heel erg te verduren kreeg: het
grootste deel van het dorpscentrum werd in brand gestoken door de Duitse soldaten.
Wellicht zijn onze eerste archieven hier ook in de brand gebleven.
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De Oostvaartdijk tussen de Mechelseweg en de spoorwegbrug
Alle deze huizen zijn vernield door brand (archief Erfgoedcel Kapelle-op-den-Bos)

Begin september werd de kerk van Kapelle-op-den-Bos volledig vernield door brand. Op
dezelfde plaats werd er een nieuwe kerk gebouwd. Enkel de klokkentoren werd behouden en
de torenspits werd vervangen door de bekende “kroon” (archief Erfgoedcel Kapelle-op-den-Bos)
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Tussen WO I en WO II
1919 - 1939

Op 15 augustus 1919 (nochtans een kerkelijke feestdag!) had de eerste repetitie
na de oorlog plaats in de herberg bij Verhoeven en weten we met zekerheid dat
“Meester” Willem Andries dirigent werd in 1919.
Na de eerste wereldoorlog (1920) werd ook getracht om de twee fanfares (“De Vrije
Vlaamse Zonen” en “Iever en Eendracht”) te versmelten tot één sterke fanfare. Er
werd vergaderd, reglementen vergeleken en nog veel meer maar de slotsom was:
“’t gaat niet!”. Een leven op gespannen voet dat zou aanslepen tot na de tweede
wereldoorlog.
De fanfare was in die periode eerder een verbroedering dan een verzameling
muzikale kennis, getuigt Jan Broothaerts (°1921):
“Ik maakte het nog mee hoe een derde trompet zo zijn eigen simpel systeem van
muziek maken had. Een partituur hoefde de man niet, hij moest enkel maar
weten of het een mars of een wals betrof. Bij een mars speelde hij steevast
boem-tèt, bij een wals klonk het boem-tèt-tèt …”
Wat was muzikant zijn toen toch simpel!
Het eerste verslag in het oudste verslagboek van de bestuursvergaderingen dateert
van 16 juni 1925. Hierin wordt hulde gebracht aan de overleden fanfaresecretaris
Emiel Verhaeren. Uit volgende verslagen weten we dat hij pas vervangen werd na
het teerfeest van 1926. Wellicht is dit vacuüm de verklaring dat er geen archief is voor
de periode 1919-1924.
Uit die eerste verslagen kunnen we afleiden dat de fanfare in dezelfde geest
evolueerde met dezelfde doelstelling als bij de stichting. Er was dus nog steeds
een zeer duidelijke politieke binding. In de bestuursvergaderingen werd regelmatig
aandacht besteed aan “de politieke toestand” en aan “de belangen van de
Katholieke Partij”. De muziek was natuurlijk ook belangrijk maar dan vooral om de
sterkte van de Katholieke Partij te tonen. Met de jaren zwakte deze situatie geleidelijk
af en verplaatste de politieke discussie zich naar de ondertussen opgerichte sociaal/
cultureel katholieke verenigingen. Veel van deze nieuwe organisaties ontstonden
wel in de schoot van de fanfare of met de medewerking ervan, maar hadden veelal
hun eigen nationale koepels met hun eigen specifieke agenda.
De fanfare bleef haar uitgesproken “katholiek zijn” wel behouden en de binding
met de parochiële agenda was zeer sterk en moet als logisch gezien worden
in een tijd dat godsdienstbeleving een hoofdrol had in de “feestkalender” van
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Dit is de oudst gekende groepsfoto van “De Vrije Vlaamse Zonen” (2 augustus 1925)

onze gemeente. Dit wordt geïllustreerd met het opluisteren van de processie, met
serenades bij priesterwijdingen of bij vertrek en/of aankomst van een missionaris. De
parochiële kalender noodzaakte geregeld wijzigingen aan de vaste VVZ-kalender,
zoals bij de Missiepredikingen of de Gedurige Aanbidding. Dit werd steeds met grote
bereidwilligheid besproken en opgelost.
Nieuwe leden werden niet zomaar toegelaten. Een kandidatuur werd vooraf door
het fanfarebestuur “onderzocht”. Hierbij werd vooral rekening gehouden met de
politieke gezindheid en/of de christelijke levenswijze van de kandidaat, zoals het
al of niet vervullen van “de zondagsplicht”. Bij gunstig advies werd de kandidatuur
voorgelegd aan de algemene vergadering. Gewoonlijk was dat op de eerstvolgende
maanduitstap. Men besliste bij geheime stemming. Met de jaren is deze strenge
selectiepolitiek geleidelijk verdwenen.
Kenmerkend voor die periode is dat “Sus” zijn niet vrijblijvend was! Een spelend lid
moest per jaar een “bijdrage” van 12 frank betalen. Daarnaast was er nog een
reglement dat de afwezigheden beboette! Een repetitie missen kostte u een halve
frank, uw kat sturen bij festivals of begrafenissen kostte zelfs 10 frank. Dat waren voor
die tijd superboetes, reken dit maar even om 75 jaar later! Het boetesysteem was
een vast onderwerp op de bestuursvergaderingen waaraan veel tijd werd besteed
(of verspeeld?). Wanneer was een aangehaalde reden van afwezigheid gewettigd
of niet? De pineut van dit alles was echter “de knaap” die om de drie maand de
bijdragen en boetes ten huize diende op te halen. Hij kreeg alle miserie naar zijn kop
geslingerd!
Merkwaardig was ook het grote verloop in het ledenbestand. Er was praktisch geen
bestuursvergadering of er werden nieuwe kandidaturen besproken of ontslagen
genoteerd. In haast alle gevallen lagen “de achterstallige bijdragen en boetes” aan
de basis van de ontslagen hetzij vrijwillig of bij uitsluiting. Wanneer in 1934 de heer Karel
Van Roy, directeur van Eternit-Emaillé en erelid sinds oktober 1932, tot bestuurslid werd
verkozen, ontstond er een toevloed van kandidaat-leden om aan werk te geraken en
niet zozeer om muziek te spelen. Het bestuur moest een “numerus-clausus” invoeren
door aanpassing van het reglement.
De rivaliteit uit de beginjaren tussen “De Vrije Vlaamse Zonen” en “Iever en Eendracht”,
ebde langzaam weg. Vanaf 1924 komt er nog een fanfare bij: “De Werker”.
Het jaarlijks ledenfeest (teerfeest) ging door op de 3e maandag en dinsdag van januari.
In 1928 werd het feest verplaatst naar zondag en maandag “opdat de werklieden
geen twee tot drie dagen werkverlet zouden moeten nemen”.
Op 16 maart 1929 verwierf onze fanfare de titel van Koninklijke Fanfare.
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Vanaf 1930 werd op de bestuursvergaderingen meer en meer aandacht besteed aan
de specifieke fanfarewerking zoals werving en opleiding van muzikanten, vernikkelen
en aankopen van instrumenten, de bezetting aan de pupiter, muziekmaterialen, enz.

Het bestuur in de jaren ‘30.: August Symons, Frans Van Buggenhout,
Frans Verhoeven, Peer De Bleser en Jozef Smets

In deze periode werd om de maand, volgens een beurtrol, van repetitielokaal
veranderd. Dat betekende een maandelijkse verhuis van al het muziekmateriaal. Per
stootkar. Maar ook dit evolueerde. Door het groter aantal muzikanten verminderde het
aantal herbergen dat geschikt was als repetitielokaal. Vanaf 1936 waren er nog slechts
twee, namelijk bij Jozef Van Herp en bij Henri Van Den Eede in de Monico. Daarnaast
was er de gewoonte om bij iedere maandelijkse uitstap een viertal leden-herbergiers
te bezoeken. Ook hier hanteerde men een beurtrol want in 1935 telde men 17 ledenherbergiers, verspreid tot in de uithoeken van de gemeente.
De bestuursvergadering van 5 september 1939 was triestig, de oorlog dreigde en een
dertigtal leden werden onder de wapens geroepen. De repetities, vergaderingen
en uitstappen werden tot nader bericht afgeschaft en er zouden voorlopig geen
bijdragen meer gevraagd worden aan de leden. Men slaagde er nog wel in om mee
op te stappen in de processie van zondag 10 september. In de bestuursvergadering
van 28 september besliste men de opgeroepen leden een postmandaat van 20 frank
op te zenden.
Men besloot ook twee toneelavonden te geven ten voordele van de opgeroepen
leden. Dat resulteerde uiteindelijk in:
“193 mandaten van 21,25 frank aan 193 soldaten van onze gemeente. Dit kan
ons aanzien worden als een goede daad vanwege onze maatschappij”.
De fanfaregrenzen en onderlinge na-ijver speelden niet meer.
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WO II en de opstart nadien
1940 – 1949

Begin 1940: het fanfareleven lag stil. Gezien de vele oproepingen konden er geen
repetities gehouden worden, want niet minder dan veertien muzikanten werden
gemobiliseerd. Maar het muzikale bloed kruipt waar het niet gaan kan: in april
besloot het bestuur dat de overgebleven muzikanten (en partituurverdeling) moesten
volstaan om marsen uit te voeren, zodat de maandelijkse uitstappen konden blijven
doorgaan en de processie kon begeleid worden. De maandelijkse bijdragen zouden
worden opgeschort en vervangen door vrijwillige giften. Het bleef echter bij plannen
want op 10 mei 1940 begon de vijandelijke bezetting en alle fanfareactiviteiten
werden volledig stopgezet.
In 1942 werd wel een poging ondernomen om de beschikbare muzikanten van de
drie fanfares samen te laten repeteren, vooral met de bedoeling “ligschade” te
vermijden. Deze repetities zouden moeten uitmonden in een liefdadigheidsconcert
ten voordele van Winterhulp. Het initiatief kwam nauwelijks op gang: het onderlinge
wantrouwen, dat een oorlogsperiode kenmerkt, was te groot. Zo zien we dat de jaren
1943 en 1944 niet terug te vinden zijn in de archieven. Het fanfareleven lag stil.
Op 26 april 1945 was er een eerste bestuursvergadering in dezelfde samenstelling als
voor de oorlog. De fanfare beschikte nog over een 30-tal muzikanten, waarvan een
25-tal effectief terug de draad (of het instrument) opnam. Er werd gerepeteerd om de
processie van 3 juni muzikaal te begeleiden.
De officiële hervatting met een Algemene Vergadering had plaats op 10 juni 1945.
Afwezigen zonder reden werden als ontslagnemend beschouwd. Men telde amper
40 leden maar een week later waren er dat al 59.
In oktober van 1945 telde Georges Verhoeven alweer 10 leerlingen in de “muziekschool”. Men kon al plechtigheden als de historische stoet der bevrijdingsfeesten en
de inhuldiging van pastoor Magnus opluisteren.
Amper één jaar na de bevrijding verkeerde alles terug in de vertrouwde sfeer
met teerfeest, concerten, serenades en bovendien ook een deelname aan een
stapwedstrijd in Londerzeel op zondag 11 augustus 1946. Men kon terug spreken van
een normaal fanfarejaar.
In 1947 vierde onze fanfare haar 50-jarig bestaan, met vijf jaar vertraging, wat
begrijpelijk is omdat 1942 zich in volle oorlogsperiode situeerde. Dit jubileum werd
gelijktijdig met Iever en Eendracht, dat 75 jaar bestond, gevierd. Merkwaardig toch
na de uitgesproken rivaliteit uit de beginjaren!
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Onze archivaris, Jef Broothaerts, plaatste hierbij volgende voetnoot:
“Hadden de oorlogsjaren de mensen met verschillende politieke strekking
wat dichter bij elkaar gebracht? Of gingen de muziekverenigingen zich wat
meer en zelfs uitsluitend bezig houden met muziek zodat ze beter naast en
met mekaar konden leven ?”
Deze verregaande samenwerking bleef echter beperkt tot deze ene keer en het
waarom was niet meer te achterhalen!

De fanfare tijdens een stapwedstrijd te Londerzeel
op zondag 11 augustus 1946

In november 1948 waren er 175 deelnemers aan het teerfeest, een aantal dat we ook
vandaag nog respectabel vinden! We kunnen hieruit enkel besluiten dat de fanfare,
na een gruwelijke oorlog én zijn maatschappelijke naweeën, wel een héél vlugge
heropstart kende.
Er zijn nogal wat kenmerkende beslissingen waarvan een aantal vandaag nog van
kracht zijn:
•

Vanaf 1947 organiseerde men het teerfeest op de 3e zondag van november.

•

Werving en opleiding van jonge muzikanten was een essentieel onderdeel van de
werking.

•

Vanaf 1948 geeft men commentaar bij de uitgevoerde werken op het
muziekconcert.

•

In 1948 besliste men “de boetes” te behouden maar gelijktijdig werd een
puntenstelsel ingevoerd (2 frank per punt) voor de muzikanten die wél kwamen!
Voorzitter Karel Van Roy was de sponsor. Dit was dus het ontstaan van de
muzikantenpremie die we anno 2012, of 64 jaar later, nog steeds uitbetalen bij
aanvang van het teerfeest.
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In deze periode hechtte men binnen de vereniging nog steeds veel belang aan het
“christelijk gedrag” van de leden. Zo werd bij de teerfeesten en tijdens de jaarlijkse
algemene vergadering een aansporend woordje gesproken over “het vervullen van
de zondagsplicht”. Leden die het niet te nauw namen met die zondagsplicht werden
door een bevriend bestuurslid in vertrouwen hierover aangesproken.
Willem Andries, al dirigent vóór de oorlog, moest eerst een “bewijs van burgerdeugd”
voorleggen alvorens hij waarnemend dirigent Georges Verhoeven kon vervangen.
Hij innoveerde het jaarlijks kunstconcert in een gesloten zaal wat toen nog niet zo
gebruikelijk was.
Een leuke anekdote: op maandag 19 januari 1948 was er een “kleine uitstap met
bieravond” met grote gevolgen. Plaats van gebeuren: café René Symons en dit naar
aanleiding van de overname van het café van zijn vader. Hier zou menige bladzijde
Sussen-geschiedenis geschreven worden en René is tot op vandaag een niet weg
te denken figuur binnen ons fanfareleven. Vandaag is hij nog altijd erevoorzitter van
onze fanfare.

De herberg van de familie Symons op de hoek van
de Mechelseweg en de Stationsstraat
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Een stabiele periode
1950 – 1959

De periode 1950-1959 kan men omschrijven als een eerder stabiel en rustig decennium.
Dit kan men afleiden uit een reguliere activiteitenagenda en het ontbreken van
opmerkelijke nieuwigheden of zware incidenten. Politiek, kerkelijk en parochiaal
engagement waren duidelijk aanwezig, meer zelfs, het profileerde onze fanfare hoe
langer hoe meer als een vereniging die verder keek dan haar muzikale neus lang is. De
vaste onderwerpen op de kalender bleven de processies, de kermisconcerten en het
kunstconcert, aangevuld met de maandelijkse uitstappen. Elke maanduitstap werd
besloten met een “kleine” algemene vergadering met mededelingen, stemmingen
over deelnames aan wedstrijden of festivals, aannemen van nieuwe leden, betalen
van boetes en bijdragen. In vergelijking met nu was er een sterkere band tussen
fanfare en “members” (ereleden) en hadden (én gebruikten) de leden een groter
beslissingsrecht.
De bestuursvergaderingen werden steeds aangevat met een gebed, wat in die tijd
niet zo verwonderlijk was. De senioren van vandaag herinneren zich ook nog wel
het gebed bij aanvang van de les en het gebed voor het eten. Aanvangsuren van
repetities of maanduitstappen werden nog steeds aangepast aan de godsdienstige
plechtigheden.
In 1950 stonden onze ouders en grootouders voor een dilemma: mag Koning Leopold III
naar het land terugkeren? De VVZ hadden een afvaardiging in het plaatselijk “Comité
Volksraadpleging-Koningskwestie” en stuurden een telegram naar de koning bij zijn
terugkeer.
In 1952 besliste de fanfare om voortaan haar jaarlijks kunstconcert te besluiten met
De Vlaamse Leeuw. Deze traditie bestaat nog steeds, dus al ZESTIG JAAR lang, zij het
sedert 1994 als opener.
De bekende namen, die bij het jaarlijks concert steevast op de affiche stonden,
werden geleidelijk té duur bevonden. Het waren dan ook dure “vedetten” zoals Bob
Scholte, Kees Manders, De Woodpeckers, (tante) Terry Van Ginderen, Bob Boon, Paula
Semer, … Om hieraan te ontsnappen waren er de eerste schuchtere pogingen om de
animatie en de bindteksten te verzorgen met eigen mensen. Uit het programma van
3 februari 1957:
“Eigen cabaret met zangeresje GILLABEL.”
Dat zangeresje van toen is onze huidige tromboniste Louisa Gillabel.

120 jaar Koninklijke Katholieke Fanfare “De Vrije Vlaamse Zonen”

53

Uit die periode weerhield onze geschiedschrijver Jef Broothaerts nog enkele
merkwaardigheden.
•

Dat vrijgevigheid van de leden en van de fanfarekas toen ook al een van onze
kenmerken was. Ter illustratie:
•
•
•

1951: Een omhaling voor de aankoop van pauken bracht 15.870 frank op.
1956: Een inzameling voor een nieuwe vlag bracht 22.050 frank op.
1959: De “zusterschool” (het huidige Sint-Godelieve-Instituut) kreeg van de
fanfare 3.000 frank bij de bouw van een school in Kapelle-Oost.

Deze gulheid uit zich doorheen gans onze geschiedenis met giften voor het
herschilderen van de kerk (1993), bij recente rampen (Haïti en Japan) of heel
recent nog met een steuntje voor de vernieuwing van Neledal, het lokaal voor de
Chiro-meisjes.
•

Er werd “gejumuleerd” met muzikanten uit Bornem. Deze balmuzikanten verzorgden
in wederdienst de verenigingsfeesten en bals, waarbij de onkostenvergoeding
geregeld werd via een geldomhaling.

•

In 1952 werd een eerste bezoek gebracht aan de “nieuwe” Sint-Jozefkring met
als uitbater Jef Van Roy. Merkwaardig is wel dat de notulen vermelden dat dit
gebeurde zonder het voorafgaand akkoord van de geestelijke overheid. Toch wat
ruis op de relatie met de parochieleiders?

•

In 1952 werd het 60-jarig bestaan niet gevierd maar uitgesteld tot 1953. Een reden
daartoe wordt niet opgegeven.

•

In 1957 werden de brede houten lattenpupiters vervangen door individuele metalen
pupiters, die vervaardigd weren door Miel Van Loock. Dit is wel vermeldenswaardig
daar vroeger meerdere muzikanten aan de houten pupiter zaten, waarmee de
herkomst van het specifieke fanfaregezegde “samen aan dezelfde pupiter zitten”
kan verklaard worden.

•

In 1957 werd onze fanfare, als eerste in Brabant, lid van FEDEKAM. (FEDEratie van
KAtholieke Muziekverenigingen).

•

1957: In de garage (én de keuken, én het tuinhuis, én...) op het marktplein namen
Gust Smets en Rik Selleslag “het lesgeven” over van Georges (Verhoeven) van de
Looier. Velen van onze oudere generatie hebben daar hun muzikale opleiding
gekregen, nadien al of niet aangevuld met muziekschool in Mechelen.

•

1958: Het bestuur richtte een feestcomité op en dat leidde tot de opstart van
de legendarische “Oberbayern Bierfeesten”. (Wordt nader beschreven in het
hoofdstuk “Werken is een feest”)

•

In 1959 werd de titel van ere-muzikant ingevoerd voor muzikanten die om een
gewettigde reden het muziek spelen moeten stoppen. Zij krijgen sindsdien het
statuut van “gelijkgestelde”, ze betalen hetzelfde lidgeld en dezelfde deelnameprijs
bij feesten.
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Een groepsfoto ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de fanfare

Een bladzijde uit Fedekamblad 1959 (bron: KADOC)
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Vernieuwingsdrang
1960 – 1969

Dit decennium werd gekenmerkt door een niet te stuiten vernieuwingsdrang. De
“Expo 1958” wordt vaak geciteerd als de aanzet van een sterke economische groei
wat op zijn beurt een maatschappelijk veranderingsproces op gang bracht dat
sterk gesymboliseerd werd door "mei 68". Oude waarden werden in vraag gesteld
en dogma’s gecontesteerd. Auto en televisie kwamen binnen ieders bereik. De
volkscultuur die tot dan sterk plaatselijk gebonden was, evolueerde zienderogen. Het
spreekt vanzelf dat ook ons fanfareleven de invloeden van "de moderne tijd" niet kon
negeren. Elektrische gitaren en synthesizers verdrongen de vertrouwde blaasmuziek.
Wat eerst spottend als tjingel-tjangel muziek werd omschreven zou een blijvende
"beat" worden die doordreunt tot op vandaag!
Er was het moeizame ontslag van dirigent "meester" Andries, die ruim 40 jaar onze
fanfare heeft geleid. Dat ontslag zorgde voor veel emotie en commotie. Het bestuur
werd geconfronteerd met een heuse crisissfeer die de muzikanten in twee kampen
verdeelde: enerzijds de behoudsgezinden die om respect vroegen en anderzijds
een jonge generatie die inzag dat er vernieuwing nodig was als men de fanfare
in "Uitmuntendheid" wou houden. Einde 1963 werd dit zware probleem op een
menswaardige manier opgelost. Karel Torfs, Ere-Kapelmeester van het Regiment der
Gidsen, kreeg de dirigeerstok in handen. Van dan af zou de "ambtsperiode" van de
respectievelijke dirigenten drastisch korter worden …
De Sint-Ceciliafeesten werden "gemoderniseerd". Vanaf 1960 omvatte het menu ook
een voorgerecht en een dessert, wat toen blijkbaar toch belangrijk genoeg was om
het op te nemen in de notulen en in onze fanfaregeschiedenis. Onze fanfare kende
ook zijn "na-oorlogse-baby-boom". In 1969 schoven maar liefst 267 gegadigden hun
benen onder de tafels in zaal Het Witte Paard. Dit betekende een aangroei van ruim
100 deelnemers tegenover het begin van de jaren zestig.
Het muzikaal programma veranderde grondig tijdens dit decennium. De jaarkalender
omvatte tot dan hoofdzakelijk de beide processies, het opluisteren van vlagwijdingen
van bevriende sociale organisaties, Vlaamse kermissen her en der, maanduitstappen,
stapwedstrijden, opluisteren van de toneelavonden.
In 1968 stapte onze fanfare voor de laatste maal op in de processies en was er een
eerste maal sprake van een "communicatiefout" met pastoor Helsen, iets wat zich
vaker zou herhalen in de volgende jaren.
In tegenstelling tot de meer plaatselijke optredens in het verleden begon onze
fanfare zijn grenzen letterlijk te verleggen. In 1960 en 1963 werd er geconcerteerd (en
gedineerd) bij erevoorzitter Karel Van Roy in Heide-Kalmthout. Als onderdeel van de
viering van ons 75-jarig bestaan werd in 1968 geconcerteerd in de Zoo van Antwerpen.
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Nieuw waren ook de "studieconcerten" op uitnodiging van Fedekam, ondermeer
in Halle, Waanrode en Kortenberg. Er was het memorabele optreden, samen met
Sint-Cecilia Londerzeel, in het Beerschotstadion (1969). De stapwedstrijden werden
geleidelijk vervangen door concertwedstrijden waarbij Rupelmonde (1964) historisch
was omdat onze Sussen nadien in eigen dorp een optocht hielden onder het motto
"Met eigen volk". Westerlo-Voortkapel (1968) was belangrijk omdat onze fanfare daar
schitterend musiceerde (95%!) en promoveerde naar ere-afdeling.

De jury tijdens een stapwedsrijd op 26 mei 1963 ingericht door onze fanfare
We herkennen van links naar rechts: Jef Broothaerts, Lode Meeus, Karel Torfs en Willem Andries

Ons eigen jaarlijks muziekconcert ontsnapte niet aan de vernieuwingsdrang. Vanaf
1964 werden de luisteraars niet langer op rijen gezet maar aan tafeltjes. In 1967 wijzigde
de naam in Kunstconcert. De programmatie evolueerde eveneens. In het begin van
dit decennium werd het programma nog opgesmukt met vedetten maar midden de
jaren zestig ontwikkelde zich ook hier de trend "met eigen volk" waarbij de omlijsting
verzorgd werd door mensen uit de fanfare.
Zo was er in 1964 de "Fanfaria-show" door 15 mensen die zang en voordracht
brachten, ondersteund met klank en licht, op tekst van Jef Broothaerts, in een regie
van Gust Broothaerts. In 1966 en 1967 werd het kunstconcert opgeluisterd door het
eigen zangsextet " De Uilenspiegels", bestaande uit Miel Van Loock, Frans Geets, Fons
De Hertog, Karel Lamberts, Jan Broothaerts en Gust Smets. Vanaf 1968 waren er de
memorabele optredens van kinder- en fanfarekoor waarbij het toch wel ruime Witte
Paard haast te klein was om muzikanten, zangers en luisteraars te ontvangen. De
notulen vermelden 619 verkochte kaarten in 1969!
Heel opmerkelijk was ook het trouwvirus dat de fanfare trof op het einde van de sixties.
Tussen 1960 en 1967 werden 7 serenades gespeeld … maar in 1968-1969 … 11 !!!
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En zeggen dat onze toenmalige secretaris telkens een gelegenheidstoespraak moest
verzinnen.
Die vele opdrachten verhinderden niet dat onze fanfare zeer sterk vertegenwoordigd
was op de concerten van bevriende maatschappijen zoals De Werker, Iever en
Eendracht en Sint-Cecilia Londerzeel. Delegaties tussen 20 en 30 man sterk waren in
de jaren zestig eerder regel dan uitzondering!
In het zog van de grote fanfare groeide ook de muziekschool. Vanaf midden de jaren
zestig volgden gemiddeld 20 leerlingen muziekles bij Gust Smets, bijgestaan door Rik
Selleslag, Jan Van Riet, Theo Goossens, Jef Teugels, en anderen.
De metamorfose van de Sussen voltrok zich niet alleen op muzikaal vlak maar ook aan
het uiterlijk van de “Vrije Vlaamse Zonen” werd gewerkt. Vanaf de Sint-Ceciliafeesten
in 1968 kwamen ze in "uniform" naar buiten!
Ook in de sixties gold het "koken kost geld" en de voornaamste geldbronnen bevonden
zich in Het Witte Paard met de publieke bals en het jaarlijks Oberbayern-bal.
Men mag stellen dat onze “Vrije Vlaamse Zonen” op het einde van de sixties aan het
begin stonden van een ongekende bloei.
Een merkwaardig gesprek binnen het bestuur van 10 oktober 1961 dat genotuleerd
werd, wil ik u echter niet onthouden:
“ Het al dan niet belangstelling hebben vanwege het bestuur voor sommige
particuliere belangen, familietoestanden, enz… van onze leden en vooral
van onze muzikanten. Er werd geen klaar afgetekende gedragslijn voor
de toekomst getroffen. Toch menen wij uit de vaak geanimeerde discussies
volgende puntjes te mogen aanstippen:
a)

We

zijn

geen

organisme

voor

sociaal

hulpbetoon,

familiezorg,

werkverschaffing, enz. Maar we mogen wel belangstelling voelen voor bepaalde
noden of moeilijkheden onzer leden.
b) Daar waar wij zelf kunnen helpen of een bepaalde richting kunnen
aanwijzen, moeten wij dat ook doen. Kunnen wij zelf niets doen, dan kan soms
nog gezocht worden naar meer bevoegde personen in onze relaties. Het kan
alleen maar de vriendschapsbanden tussen onze fanfareleden verstevigen.
c) Het mag niet zijn dat voor bepaalde leden alles zou gedaan worden terwijl
wij voor andere leden de boel maar laten draaien. Door minder of helemaal
geen belangstelling te tonen, komt het dikwijls voor dat wij, vóór het teerfeest,
leden moeten schrappen wegens redenen die soms maanden oud zijn maar die
DAN MAAR EERST aan de oren komen van het bestuur.
Daarom zou het wenselijk zijn dat de knaap om de 3 à 4 maanden de
achterstallige bijdragen zou gaan ophalen.
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d) BESTUURSWERK is niet alleen een werk van uiterlijke organisatie van 3 à
4 feesten per jaar! Echt bestuurswerk is vooral “innerlijk” werk van samenvoelen
en verstandhouding en samenleven met ALLE leden.
Mooi toch ?!

Op stap in het nieuwe uniform

De fanfare in uniform tijdens de uitvaartdienst van Jan Daelemans in 1975 (foto: familie Daelemans)
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Jaren om te koesteren
1970 – 1979

Het decennium 1970 - 1979 was ontegensprekelijk hét hoogtepunt uit onze
fanfaregeschiedenis.
Zowel de muzikale prestaties als het verenigingsleven stonden immers op een
benijdenswaardig hoog peil. De ouderen onder ons verwijzen er nog vaak naar en
doen dat met een flinke dosis heimwee! We beperken ons tot de markantste feiten
om onze jongeren een idee te geven hoe bruisend en mediageniek ons fanfareleven
toen wel was. Onze “Vrije Vlaamse Zonen” maakten ook in de kranten het “nieuws”.
In 1970 haalde onze fanfare zowat alle kranten met een opendeur-repetitie, in die tijd
een échte innovatie in de fanfarewereld. Citaten uit enkele kranten:
“…dit is werkelijk een
baanbrekend
idee.
Dit
initiatief
werd
door
dirigent
Karel
Torfs
voorgesteld op de jongste
Fedekamvergadering
te
Turnhout, waar het op
ongewone
belangstelling
werd onthaald en zeker
navolging zal vinden…”
(Gazet Van Mechelen)

Uit Het Laatste Nieuws: “De koninklijke fanfare “De
Vrije Vlaamse Zonen” met dirigent Karel Torfs tijdens
de opendeurherhaling te Kapelle-op-den-Bos”

Uit Het Nieuwsblad: “Tijdens een repetitie van “De Vrije Vlaamse Zonen” te
Kapelle-op-den-Bos maakt erekapelmeester Karel Torfs het publiek meer
vertrouwd met het slagwerk”
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Die ondernemingszin blijkt ook uit de programma’s van de jaarlijkse muziekconcerten.
Er was het eerste optreden van de eigen jeugdfanfare met 34 muzikanten, het
fanfarekoor begon aan een lange reeks van optredens, het trommelkorps evolueerde
naar een heus percussieorkest!
Zowel de ‘grote fanfare’ als haar onderafdelingen verzamelden een palmares waar
we vandaag nog fier mogen over zijn. De Gouden Medaille van Stad Antwerpen (1973,
1976) en Kampioen Fedekam Brabant (1977) zijn hierbij blikvangers. De jeugdfanfare
en het trommelkorps wilden niet onderdoen. Zij werden Kampioen Fedekam Brabant
(1977).

De fanfare met dirigent Karel Torfs tijdens het Provinciaal Tornooi Brabant
te Anderlecht op 28 april 1974

Het hoogstaande niveau van onze fanfare kan men niet alleen afleiden uit
wedstrijdpunten maar wordt ook aangetoond door de erkenning van buitenaf. Dit
wordt vooral geïllustreerd door de uitnodiging voor een gastconcert ter gelegenheid
van het 10-jarig bestaan van Fedekam Brabant.
Die bruisende energie uitte zich ook in allerlei initiatieven waarvan enkel de
palingfeesten, gestart in 1979, vandaag nog voortleven. Ook onze senioren waren
springlevend. In 1978 ontstond de “VVZ-Ouderen” en ze zouden dat volhouden tot
december 2009. De paardenkoersen (1976, 1977) kunnen we omschrijven als “een
vingeroefening” voor de huidige palingfeesten. Er was ook de allereerste poging tot
een ledenblad “Muzaïek” (1977). Wie schrijft die blijft en dus werd een elpee muzikaal
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volgeschreven (1976). Drie “opnamedagen” in de eigen studio “STK-kapel” met als
geluidstechnici én opnameleiders de gebroeders Van Laenen. Het illustreert hoe
veelzijdig onze vereniging getalenteerd was.
Het instrumentarium was verouderd en diende aangepast aan de “nieuwe diapason”
en dat vergde een forse financiële inspanning. Zo ontstond het Lentefeest.
De muziekschool en jeugdfanfare gingen voor een week op “bivak” naar Melle of
Geraardsbergen (1973, 1974, 1975) of gingen met zijn allen op dagreis. Tussendoor
hadden ze nog tijd voor eigen optredens aan wedstrijden en festivals. Het trommelkorps
deed voor hen niet onder. Alsof dat allemaal nog niet genoeg was ontstond op
het einde van dit decennium ook nog het koperensemble, de druppel teveel in de
fanfare-emmer, zoals later zou blijken.

Het ledenblad “Muzaïek” vroeger (1977) en nu (2011)

Muzikanten vonden ondanks al die fanfaredrukte nog de tijd om een lief te zoeken
en van trouwen waren ze toen nog niet bang. Dit decennium kenmerkt zich dan ook
door 16 serenades voor de trouwers binnen onze grote fanfarefamilie! Een ander
belangrijk feit was de verandering van outfit in september ‘79. De Sussen kregen een
blauw kostuum aangemeten. Blauw? Jawel!
Maar dit overzicht herinnert ons ook aan de aloude volkswijsheid “geen rozen zonder
doornen”, want deze succesrijke periode bevat immers ook momenten van kommer
en kwel.
Zo was 1970 een verkiezingsjaar en ons dorp beleefde een bitse politieke strijd die
uitdeinde tot in onze grote fanfaregemeenschap en resulteerde in het ontslag van
een paar leden en een muzikant.
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De fanfare verloor ook twee belangrijke figuren door het vroegtijdig overlijden van
erelid Jan Lamberts (1971) en ondervoorzitter Jan Daelemans (1975).

Er verdwenen niet alleen mensen maar ook tradities. Bij de uitvaart van erelid
Karel Robijns waren er voor de eerste keer in de fanfaregeschiedenis onvoldoende
muzikanten om hem muzikaal te begeleiden naar zijn laatste rustplaats (1978). De
maandelijkse uitstap, zowat de ziel van het vroegere fanfareleven, kende minder en
minder belangstelling. Aanvankelijk werden ze zoveel mogelijk gekoppeld aan een
andere activiteit maar tegen het einde van de jaren zeventig werden ze definitief
geschrapt.
De repetitiedag was een andere zorg. In januari 1975 ging men van donderdag
naar zaterdag omdat dit beter paste voor studenten en ploegarbeiders. Maar in
september 1976 werd dit vrijdag omdat de zaterdagavond de uitgangsavond bij
uitstek was geworden en de aanwezigheid op de repetities te sterk afremde. Deze
regeling kwam weer onder druk te staan op vraag van dirigent Karel Torfs die door
een adreswijziging alleen nog op dinsdag beschikbaar kon zijn. Het bestuur besliste
om de vrijdagrepetitie te behouden en keek uit naar een andere dirigent. Op vrijdag
13 oktober 1978 dirigeerde Emiel Vertommen een eerste maal onze “Vrije Vlaamse
Zonen”.
In april 1978 nam onze fanfare als kampioen van Fedekam Brabant deel aan het
Belgisch Kampioenschap Fedekam en werd er geconfronteerd met een “modernere”
jury met een andere visie (brass sound?) op de fanfaremuziek. Ze stuurde zowel de
fanfare als de jeugdfanfare huiswaarts met een teleurstellende uitslag. Samen met de
dirigentenwissel later op het jaar mag dit een scharniermoment genoemd worden die
een periode van ongeremde bloei afsloot en die we best kunnen omschrijven als de
“Golden Seventies”, jaren om te koesteren.
Jaren om te koesteren? Toch wel, we beleefden wel degelijk een ongekende
hoogconjunctuur. Zoveel jaren later kan je als “onderzoeker” niet omheen de
vaststelling dat in de laatste jaren van dit decennium de eerste tekenen van een
nakende terugval merkbaar werden.
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De kentering
1980 – 1989

De eerste jaren van dit decennium teerden nog verder op de “jaren van welstand”. De
vernieuwing van de instrumenten was een serieuze investering die ondersteund werd
door de uitgifte van kasbons op 5 jaar met 8 % (!) rente of geen rente al naargelang de
persoonlijke reikwijdte van de geldbeugel. Het hoeft geen verwondering: de financiering
was helemaal geen probleem!
Er werd gevierd, gefeest, deelgenomen en ingericht dat het een lieve lust was. Ieder van de
respectievelijke onderafdelingen had zijn eigen kalender bovenop de fanfarekalender. In
de notulen van die periode hangt nog steeds een weeë keukengeur! Naast de klassieke
organisaties was er het toneelsouper, het teerfeest van de slagwerkers, het kerstfeest
van de VVZ-ouderen. Het bestuur verwende zichzelf met een gastronomisch weekend
in Durbuy en liet fijntjes weten dat het “een Valentijnsdag was om nooit te vergeten”.
Om het goed geweten van de volgende generaties te “sussen”: de notulen vermelden
telkens dat dit feestgedruis “met eigen financies” gebeurden en niet op de kap van onze
fanfare.
Het 90-jarig bestaan werd gevierd op de gemeentelijke jongensschool, zaterdag 28
en zondag 29 augustus 1982 met een “Jubileumfestival” waaraan 15 verenigingen
deelnamen.
Het ontstaan van deze onderafdelingen was enerzijds een uiting van bruisende energie
maar droeg anderzijds ook de spreekwoordelijke keerzijde van de medaille. Deze
onderafdelingen organiseerden hun bijkomende feestjes en optredens. Die gingen echter
een eigen leven leiden, los van of in concurrentie met de grote fanfare. Dit leidde tot een
conflict met het koperensemble Euterpe, wat uitmondde in het ontslag van 9 muzikanten.
Een muzikale aderlating die ons tot op heden achtervolgt omdat een generatie
talentvolle muzikanten definitief verloren bleek. Een van de donkerste bladzijden uit onze
geschiedenis. In de nasleep ervan volgden enkele jaren later de ontbinding van het
slagwerkensemble en deemsterde onze jeugdwerking en -doorstroming enigszins weg.
Voor deze periode vermelden de archieven dat voor het eerst beroep werd gedaan
op muzikanten-niet-leden om het muzikale niveau te handhaven. Wat overigens aardig
lukte. In 1989 stonden we nog steeds in ere-afdeling gequoteerd.
De diverse organisatieformules stonden ter discussie. Het groeiend succes van de
palingfeesten liet het bestuur toe enkele kleinere organisaties zoals het familiefeest, het
lentefeest en het smulfestijn af te schaffen. Zo waren ook monumenten als het “teerfeest”
(Sint-Ceciliafeest) onderhevig aan allerlei probeersels om dit feest te moderniseren en
aantrekkelijk te houden.
In 1983 verdween het “katuit” kermisconcert, dat traditioneel op de gemeentelijke kiosk
werd uitgevoerd door alle fanfares van de gemeente. Via een aantal tussenstappen
evolueerden we naar een regeling zoals die vandaag van toepassing is: beurtrol voor
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de 11-novemberviering en een extra prestatie per fanfare voor het opluisteren van een
gemeentelijke festiviteit.
Een merkwaardig detail: de notulen vermelden ter gelegenheid van het Sint-Ceciliafeest
in 1985 dat er nieuwe uitbaters zijn in het Palmhof. Eddy en Brigitte zouden ons vele jaren
culinair verwennen: in 2009 voor de 25ste keer.
Dat kan niet gezegd van ons lokaal “Onder Den Toren”. Want na jaren van stabiliteit
begon een stap in / stap uit periode. Uitbaters kwamen en gingen. Sommigen onder
ons denken zeker nog met heimwee terug aan de vrijdagrepetities bij Lizette met
dirigent Emiel Vertommen. Aan het tafelke naast de kachel werden de fanfarezorgen
gecommentarieerd of van tafel geveegd. Dat heeft uren gekost, soms tot diep in de
nacht, maar toen was de vrijdagavond als weekenddag nog spiksplinternieuw. Ook
werden we in de watten gelegd door “ons” Lisette. Een rol die overgenomen werd door
Frans Van Linden en zijn Frieda (die ons te vroeg hebben verlaten) op 11 september 1987.
Een maand later liet ook Emiel Vertommen zich vervangen door Rudy Haemers als dirigent
van onze fanfare.

In hun spiksplinternieuwe (blauwe) uniform verwelkomt de fanfare de feestvierende
afdelingen aan de ingang van de Brusselse “Trade Market” op 18 oktober 1980
Met frisse marsen en volksmelodietjes vieren ze mee het 60-jarig jubileum van K.A.V.

In de loop van dit decennium verloor de fanfare enkele oudere leden waaronder
Georges Verhoeven, alias Georges van de looier, die wellicht een van de merkwaardigste
figuren was als onderdirigent en lesgever en zeker door de vele anekdotes die aan hem
verbonden zijn.
Deze periode verliep niet rimpelloos. Beetje bij beetje sneuvelden een aantal tradities. Het
werd steeds moeilijker om jeugdige muzikanten te behouden als ze volwassen werden.
Verder studeren was vaak een reden om van de fanfare te scheiden. Talloze jongeren
kwamen naar onze muziekopleiding maar slechts weinigen zijn uiteindelijk gebleven. Zelfs
een experiment met keyboards kon hen niet verleiden. Desondanks kon de fanfare haar
muzikaal niveau wel handhaven.
Maar zoveel was duidelijk: er kondigden zich moeilijke jaren aan.
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De fanfare bestaat 90 jaar! Deze groepsfoto werd op 20 november 1982 genomen tijdens de uitstap op de eerste dag van de Sint-Ceciliafeesten

Op weg naar een volgende eeuw
1990 – 1999

Deze periode begint met het verdwijnen van onze alleroudste traditie: de maanduitstap.
De enige "uitstap" van de vroegere maandelijkse uitstappen die het tot dan overleefde
was de uitstap in combinatie met de jaarlijkse ledenvergadering. De "statutaire"
jaarvergadering werd verplaatst naar midden februari, gekoppeld aan een etentje,
maar zonder muzikale uitstap.
In 1991 besliste het bestuur om niet langer uniformen te dragen bij de optredens. De
motivatie was enerzijds financieel (onderhoud, vernieuwing) maar ook een poging
om de jeugd gunstiger te stemmen. De nieuwe generaties hadden het immers niet zo
bekeken op uniformen: in school niet, laat staan in de fanfare. De kostuums werden
aan een humanitair project voor Roemenië gegeven. Maar wat vaker gebeurde in
dit decennium: dingen verdwenen maar keerden weer onder een andere vorm! Op
het einde van de jaren 90 werd in het bestuur opnieuw gepleit voor een "nieuwe look"
met gilet en strikje maar het nam wel enkele jaren in beslag eer de kogel door de
fanfarekas geraakte!

Jef “Bekkeman” Broothaerts met de boeken waarin hij
een overzicht maakte van 100 jaar VVZ

Datzelfde 1991 was om nog andere redenen een echt afscheidsjaar: met Mariake
De Smet als opvolgster namen Frans en Frieda afscheid als lokaalhouders. Enkele
maanden later maakten Jan en Leen hun opwachting. Een verandering die tot op
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heden sporen nalaat. Ons lokaal was binnen de kortste keren "the place to be" voor
het jonge volk van Kapelle waar onze muzikanten na de repetitie niet binnen of buiten
konden. De vrijdag als repetitiedag werd nog maar eens in vraag gesteld. Het begin
van een jarenlang "gesjoemel" met de repetitiedagen: deels op vrijdag, deels op
woensdag. Met als gevolg dat iedereen kwam als het hem paste. Een meningsverschil
over de repetitiedag (ten gevolge van een ander engagement) lag ook aan de basis
van het ontslag van dirigent Rudy Haemers in november '95. Met de komst van dirigent
Ghesquière werd in 1996 uiteindelijk “definitief” gekozen voor de woensdag. Vandaag
gaan er stemmen op om opnieuw op vrijdag te repeteren omwille van de kotstudenten.
Het topmoment uit dit decennium was ontegensprekelijk de viering van ons 100-jarig
bestaan met op zaterdag 4 juli een misviering en aansluitend een feestprogramma in
de groentehal van de familie Louis Augustus. Maar even waardevol is het “ontroerend
erfgoed” dat secretaris Jef Broothaerts ons naliet over die eerste honderd jaren “Vrije
Vlaamse Zonen”.

Het programma van de eeuwfeestviering op zaterdag 4 juli 1992
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Het Sint-Ceciliafeest was een ander hardnekkig discussiepunt: de fel evoluerende
maatschappij noopte het bestuur voortdurend aan de formule te sleutelen.
Dit uitte zich door de misviering op zaterdag: de fanfare moest zelf op zoek naar een
celebrant en tegen het eind van dit decennium werd gekozen om de zondagsmis
muzikaal op te luisteren. Het hoeft geen verdere toelichting dat ook deze planning niet
optimaal was. Menigeen kwam naar de misviering met houten kop en kleine oogjes.
Het programma van de tweede dag was ook een permanente zorg: biefstuk of geen
biefstuk, optreden van de muziekschool, karaoke met de jeugd, koffie en taart voor de
dames, geperste kop voor de muzikanten, zowat alles werd uitgeprobeerd.
Het feest boette een deel van zijn luister in wat vooral bleek uit het dalend aantal
deelnemers: 1998 was met 141 deelnemers het absolute dieptepunt. Maar de
feestformule stond niet langer ter discussie: uitstap, banket, bal met kaasbuffet op
zaterdag, misviering met nadien een korte uitstap op zondag en biefstuk in het lokaal.
Met ruim 100 deelnemers op de tweede dag bleef de aloude traditie van 2 dagen
“teren” enigszins overeind, iets wat ons niet veel verenigingen zullen nadoen.
Het bestuur pompte steeds meer tijd en geld in de opleiding, maar het lukte niet echt.
Een pleiade van leraren maakte hun opwachting maar hielden het zelden lang vol.
Nieuwigheden kregen een kans (keybords) maar ook dat kon het tij niet keren. De
opleiding slagwerk en saxen kende het grootste verloop. Gelukkig waren er nog de
eigen mensen die wel op post bleven. Midden de jaren negentig nam Eric Van Win
het voortouw en samen met de aanstelling van Rik Ghesquière ontwikkelde zich een
nieuwe aanpak rond de werving, het inrichten van openbaar examen en het opstarten
van een samenspelklas.
Het muzikaal niveau bleef behouden in ere-afdeling. Maar haast ieder Provinciaal
Tornooi was het voorwerp van discussie binnen het bestuur én ook binnen de
muzikantengroep. Niet iedereen was overtuigd dat ere-afdeling de weerspiegeling
was van het werkelijke niveau. Er zouden teveel (jonge) muzikanten afhaken op de
hoge moeilijkheidsgraad.
Waren de muzikale activiteiten een permanente zorg, de palingfeesten waren dat
veel minder. Haast jaar na jaar noteerden we records betreffende eters en bijhorende
winst. Deze generatie zal hoe dan ook de geschiedenis in gaan als dé organisatoren bij
uitstek. Het is niet iedereen gegeven om 3.000 mensen eten te geven met een delicaat
menu dat paling toch is. Velen benijden ons deze prestatie.
Op de bestuursvergadering van 18 februari 1997 kondigde voorzitter Gust Smets aan
dat het tijd was om zijn taak over te nemen. Men vroeg hem alsnog aan te blijven,
wat ook gebeurde. Maar voor de bestuursverkiezing tijdens de jaarvergadering van
27 februari 1999 stelde hij zich niet meer herkiesbaar als voorzitter. Raymond Van der
Taelen werd met algemeenheid van stemmen gekozen tot nieuwe voorzitter. Gust
Smets bleef nog wel bestuurslid, zijn ervaring is nog van grote waarde.
In de bestuursvergadering van december 1991 nam secretaris Jef Broothaerts ontslag
na 40 jaar secretariaat. Enkele jaren later, op woensdag 30 september 1998, namen
we afscheid van Jef Broothaerts “Bekkeman”, een markante figuur die een ereplaats
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verdient in onze geschiedenis. Het kunstconcert van 4 februari 1999 werd een postume
hulde aan Jef als fanfarepoëet. De bindteksten van het concert werden gekozen uit
zijn dichtbundels.
De notulen van de jaren negentig maken duidelijk dat binnen het bestuur een
aantal omwentelingen sluimerden die pas (veel) later aan de oppervlakte zouden
komen. Men wikte en woog de oprichting van een vzw, een andere locatie voor het
kunstconcert, een bijkomende muzikale activiteit, een muziekkamp voor de jeugd, de
wedergeboorte van een ledenblad.

Krantenartikel uit Het Nieuwsblad van 5 februari 1999
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De heropstanding
2000 – 2012

Het eerste decennium van de 21ste eeuw waar de digitale technologie ons meer en
meer gaat leiden. De GPS wijst u de weg naar het repetitielokaal. Loop je buiten de
lijntjes op de repetitie, dan ziet je vrouw dat ‘s morgens op YouTube. Dirigeren van
op een tafel wordt geflitst met de nieuwste GSM. Flatscreen en surround brengen de
bioscoop in de woonkamer. Zonder laptop ben je ietwat wereldvreemd.
Ons fanfareleven ontsnapte niet aan die drang tot veranderen. Net voor de eeuwwissel
werd Raymond Van der Taelen in maart 1999 voorzitter in opvolging van Gust Smets.
Nieuwe voorzitter, nieuwe ideeën: verandering dus!
In het voorjaar van 2000 organiseerden we ons eerste pannenkoekenfeest ter
ondersteuning van onze muziekschool UP2MUSIC. Datzelfde jaar organiseerden we
ook ons eerste aperitiefconcert in Sint-Jozefkring, later in de Gonzaguazaal van het
Sint-Godelieve-Instituut.
Ook die kat van de uniformen kwam weer, want het aperitiefconcert van 6 mei 2001
werd verzorgd in een nieuwe “look”, zijnde een gilet met bijhorend strikje en zwarte
broek. Opgelost zou je dan denken. Neen hoor: met het doorstromen van jongere
generaties binnen het orkest veranderde ook de smaak en de mode en belandde de
vraag om verandering opnieuw op de bestuurstafel. Zo werd in 2011 beslist tot een
volledig zwarte uitrusting voor heren en dames, die een eerste maal geshowd werd
op het aperitiefconcert van zondag 11 oktober 2011.
Het klassieke muziekconcert taande inzake publieke belangstelling. Om dit tegen te
gaan werd overgestapt van zondag naar zaterdag (2003) en een jaar later (2004)
concerteerden we in een andere formule: het dubbelconcert, waarbij een andere
fanfare, harmonie brassband of zelfs percussieorkest het tweede gedeelte verzorgt.
Datzelfde jaar speelden we in de turnzaal van het SGI in plaats van het Palmhof.
Op zaterdag 11 juni 2005 mochten wij de ingebruikname van de nieuwe Gonzaguazaal
van het SGI opluisteren. Eindelijk een behoorlijke zaal! Vanaf 2006 gaat het
dubbelconcert door in de nieuwe Gonzaguazaal van het SGI.
De laatste bestuursuitstap had plaats in 2006, waarmee nogmaals een lange
traditie sneuvelde onder druk van ”andere tijden, andere gewoonten”: de jongere
bestuursleden toonden maar weinig enthousiasme voor dit gebeuren.
In mei 2005 veranderde de fanfare van feitelijke vereniging in vzw. Na ettelijke pogingen
kreeg onze voorzitter hulp vanuit onverwachte hoek: onze nieuwe koepelorganisatie
VLAMO organiseerde studiedagen over de wenselijkheid om vzw te worden. Enkele
markante gebeurtenissen (o.a. dodelijk ongeval bij nachtdropping scouts) maakten
duidelijk dat men zich juridisch moet indekken. Met organisaties als onze palingfeesten
is dit meer dan wenselijk. Een werkgroep ging te rade bij zusterverenigingen en
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VLAMO en startte met de opstelling van statuten. Op dinsdag 12 april 2005 was er een
bijzondere bestuursvergadering om te beraadslagen over de omvorming van “Feitelijke
Vereniging” naar “VZW”. De voorzitter noemde het verschil in rechtspersoonlijkheid
het belangrijkste argument voor deze omvorming en wees erop dat de wetgeving
de vzw een aantal verplichtingen oplegt maar dat de werkgroep er naar gestreefd
heeft om de geest van het bestaande Algemeen Reglement zoveel mogelijk te
behouden. Daartoe werd, aanvullend bij de statuten, een nieuw huishoudelijk
reglement opgesteld. Maar hierdoor verdween weer een traditie: de jaaruitstap (later
jaarvergadering) met de tweejaarlijkse bestuursverkiezingen.
Binnen de vzw-regelgeving gelden echter andere wetten en nu heeft alleen de
“Algemene Vergadering” (dit zijn de effectieve leden) nog stemrecht.
Op zondag 25 september 2005 werd er geschiedenis geschreven. Op voorstel van
onze fanfare werd voor de viering van Kanunnik Muyldermans een gelegenheidswerk
gecomponeerd door Kapellenaar Guido De Ranter. De vier Kapelse fanfares voerden
samen het werk Haexdonck uit in de nieuwe “concertzaal” van het Sint-GodelieveInstituut.
Een andere mijlpaal was het concert in 2007 met de meisjes van de Shin Ai High School
Harmony Orchestra uit Osaka, Japan. Het werd een onvergetelijke belevenis.

de meisjes van de Shin Ai High School Harmony Orchestra

De jeugdverbroedering op het jaarlijks muziekkamp in Malle met de jeugdige
muzikanten van een vijftal fanfares werd een jaarlijkse topper. De samenwerking met
WIK-Tisselt leidde onze jeugd naar VOY (Voices of Youth) met als pieken de concerten
in Neerpelt, een tweedaagse concertreis naar Disneyland Parijs en dit jaar een
meerdaagse trip naar Oostenrijk met deelname aan een internationale wedstrijd.
Het bestuur onderging, na een lange periode met relatief weinig vervangingen, een
echte metamorfose. Een zestal bestuursleden werden vervangen, met als opmerkelijk
gegeven dat na ruim 110 jaar voor het eerst vier vrouwen in het bestuur “zetelen”!
Op 12 april 2011 was Gust Smets een laatste keer aanwezig op het fanfarebestuur en
sloot daarmee 46 jaar bestuursverantwoordelijkheid af. Een figuur verdween achter
de coulissen maar blijft nog beschikbaar voor allerlei taken.
Deze krachtlijnen illustreren voldoende hoeveel er veranderde. Deze opsomming
is zeker niet volledig. Denk maar aan al de administratieve rompslomp die ook een
vereniging te verwerken krijgt zoals Semu, Sabam, billijkheidsvergoeding, objectieve
aansprakelijkheid.
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Maar ik durf wel te besluiten dat onze fanfare erin slaagde om de muzikale bocht te
nemen naar de 21e eeuw, niet alleen als orkest maar ook met ons verenigingsleven.
Monumenten als het Sint-Ceciliafeest en onze statutaire ledenvergadering
ondergingen wel een “facelift” maar tellen nog steeds tussen 150 en 200 deelnemers.
Zoals gezegd, de bestuursuitstap werd geschrapt, maar we zouden geen Sussen zijn
als we niet, wanneer iets verdwijnt, onmiddellijk met een alternatief voor de pinnen
komen: fietstocht met barbecue!
Hoe sterk ons verenigingsleven wel was en nog is moge blijken uit de vaststelling dat
onze palingfeesten al 34 jaar standhouden in kwaliteit en bezoekersaantallen.
In 2002 veranderen we van dirigent en komt Jan De Smedt, een schot in de muzikale
roos! Onder zijn impuls ontstaat er een nieuwe muzikale dynamiek. Hij “zakt” op eigen
initiatief met ons orkest van Ere-afdeling naar Eerste Afdeling. Tegelijkertijd investeert
hijzelf tijd en energie in onze muziekschool en omringt zich met professionele leraren.
Hij start een samenspelklas en die evolueert al snel tot jeugdfanfare SMIK (Samen
Muziek maken Is Keitof). Vijf jaar later plukken we al de eerste muzikale vruchten.
Onze fanfare weet zich tot tweemaal toe (2007 en 2009) tot Vlamolaureaat te kronen
in Eerste Afdeling en we slagen ook tweemaal met grote onderscheiding op het
Provinciaal Tornooi.
Een andere maatstaf om deze nieuwe hoogconjunctuur te meten is ons ledenblad
MUZAIEK waarvan einde 2011 nummer 25 verscheen, een eerste jubileum zeg maar.
Dat dit alles tot tweemaal toe aanleiding was om door het gemeentebestuur gevierd
te worden als “verdienstelijke vereniging” zal u niet verbazen, in 2008 omwille van 30
jaar Palingfeesten en in 2010 omwille van onze Vlamo-kampioenstitel.

De fanfare wordt door het gemeentebestuur gevierd als verdienstelijke vereniging
Het bestuur is vertegenwoordigd door (v.l.n.r.) Raymond van der Taelen, dirigent Jan De Smedt,
Gust Smets, Bart Van den Broeck, Sandra Vergaelen, August De Wit en Paul Kestens
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Groepsfoto ter gelegenheid van het muziekconcert in 2012
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Vijf generaties
1892- 2012

We sluiten het hoofdstuk La Storia af zoals we het begonnen zijn, namelijk met een
verwijzing naar de eerste poging tot geschiedschrijving van onze vereniging door
secretaris Clottens:
“Als stichters van “De Vrije Vlaamse Zonen” worden algemeen aangenomen:
Frederik EVERAERT, Frans DE PRINS, Jan WAUTERS, Louis WAUTERS,
Frans KERREMANS
en als eerste leden: Frans VAN HUMBEECK, Frans SELLESLAG, Louis DE
PRINS, Jan-Bapt. SELLESLAG, Jan VAN MOER, enz…”.

De naam Selleslag zou, als enige, onafgebroken verbonden blijven met onze “Vrije
Vlaamse Zonen”, nu reeds vijf generaties lang.
Naast hun onvoorwaardelijke trouw aan onze vereniging waren en zijn er de muzikale
kwaliteiten, waren en zijn er de gedrevenheid om iets goed te doen; om gewoon te
doen wat dirigent of bestuur vroeg of vraagt … dit waren en zijn mensen om vereniging
te maken!
Een getuigenis van Monne Selleslag over die fanfaretrouw … van zijn vrouw:

“Telkens als ik ’s nachts thuiskwam waren haar eerste woorden: hoe was het,
waren er veel? En als ik dan zegde dat die en die er niet was, werd ze kwaad.
Ze kon niet begrijpen dat men voor de minste reden afwezig bleef.
En toen ik nog in ploegen werkte bracht ze ’s avonds om kwart voor tien mijn
bombardon tot over de brug, dan kon ik nog een halve repetitie meemaken.”

Frans Selleslag (1869 - 1960)
Helaas, we konden niet zoveel meer achterhalen over deze pionier tenzij dat hij
meeposeerde op onze allereerste groepsfoto van 1925 en dat hij naast muzikant ook
toneelspeler was. Hij beleefde ook de barre oorlogsjaren 1914-1918: zijn moeder werd
op 78-jarige leeftijd tijdens hun vlucht voor de oprukkende Duitsers doodgeschoten
in wat nu de Evert Larockstraat is. Zijn zoon Monne wist zich te verstoppen in een
gracht.
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Bidprentje van Frans Selleslag met de vermelding
medestichter van onze fanfare

Monne Selleslag (1899 – 1991)
Als 10-jarige knaap volgde Monne zijn opleiding bij toenmalig dirigent August Meeus
in … open lucht!
De dirigent kwam immers te voet vanuit Londerzeel naar de repetitie in Kapelle en
keerde terug met de trein. Monne ging de dirigent tegemoet tot in Ramsdonk en al
stappend moest hij zijn muziekles opzeggen.

De Mechelseweg richting Ramsdonk rond 1910. Zie je Monne en de dirigent hier lopen???
(foto uit “Kapelle-op-den-Bos in oude prentkaarten” van H. Van de Ven)
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Zijn eerste instrument was een alto die samen met
hem WO I overleefde, wat niet vanzelfsprekend was.
In de instrumenteninventaris van 1937 staat zijn
naam achter “tuba Percy nr.1580” en hij eindigde
zijn muzikale loopbaan op bombardon. Naast
muzikant was Monne een begenadigd zanger en zo
herinner ik mij een Sint-Ceciliafeest waar hij samen
met zijn Nathalie hun lijflied “Hemelhuis” van Emiel
Hullebroeck zong. Maar vooral was hij, mede door
de hoge leeftijd die hij bereikte, een kroongetuige
voor ons herinneringsboek: hij zette destijds een
aantal van zijn herinneringen op papier!

Rik Selleslag (1932)

Edmond “Monne” Selleslag
(foto: Rik Selleslag)

Rik was op zijn dertiende samen met Frans Spruyt en Richard Van Buggenhout een
van de eerste leerlingen na WO II. Aanvankelijk vlotte dat niet zo best maar toen
al kwam die kenmerkende gedrevenheid bovendrijven, of was het verbetenheid?
Repeteren. Veel repeteren, in het lokaal en thuis. Tot hij kon wat van hem verlangd
werd.
Rik was veelzijdig getalenteerd: sportief, muzikaal, toneel, schilderen, beeldhouwen …
Dit talent heeft hij heel gul gedeeld met onze fanfare. Wie kan zich nu nog voorstellen
dat iemand gans zijn vakantie opoffert om de zaal “Het Wit Paard” om te toveren tot
een Oberbayern-dorp? Naast muzikant zijn speelde hij vele rollen in ons fanfaretoneel
en de Kapelse revue’s.
In de herfst van zijn leven ontplooide hij zijn grafisch talent in prachtige beeldhouwwerken zoals het vernieuwde altaar in de parochiekerk.
Rik speelt nog steeds bugel en bereikte in 2011 zijn 65-jarig jubileum.

Rik Selleslag met enkele van zijn beelden
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Johan Selleslag (1962)
Net als zijn vader vervoegde Johan op
zijn dertiende onze muzikale rangen
(1975) en vervolmaakte zijn opleiding aan
de muziekschool in Grimbergen. Via de
klassieke doorstroming langs derde en
tweede partij zat hij snel op eerste cornet
en even later eerste solist. Daarnaast was
Johan, net als zijn vader, vele jaren lesgever
in onze muziekschool en gaat hij jaarlijks op
bedevaart naar Scherpenheuvel om daar
in de Mariahal zijn mooiste Ave Maria te
laten klinken.

Johan als solist, samen met de jeugd

Frederik Van Campenhout (1992)
Frederik draagt wel niet de naam Selleslag … maar
is wel de zoon van Riks dochter Hilde Selleslag. Zijn
muzikale opleiding verliep helemaal in onze eigen
muziekschool en de vervolmaking loopt nog steeds
onder leiding van onze dirigent Jan De Smedt. Zoals
zijn voorgangers heeft hij diezelfde gedrevenheid die
hem al op de rij van eerste cornet heeft gebracht. Hij is
nog jong zodat we over hem nog geen geschiedenis
kunnen schrijven!
Wellicht is dit niet het einde van hun verhaal want Johan
zorgde voor twee nakomelingen met de naam Selleslag …
Frederik Van Campenhout
als solist in de kerk

Het zou ons niet verwonderen dat ook zij binnen
afzienbare tijd in ons fanfareleven opduiken

Opvolging verzekerd:
Jerno Selleslag naast
opa Rik en papa Johan
tijdens het kioskconcert in
Hotton op 6 september 2008

120 jaar Koninklijke Katholieke Fanfare “De Vrije Vlaamse Zonen”

79

Ons verhaal wordt her en der bijgekleurd met de getuigenissen van Monne Selleslag,
welke hij neerpende als bijdrage voor ons ledenblad Muzaïek
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Unisono
Toneelkring “Nut en Vermaak”
In het boek ”Kapelle-op-den-Bos. Vroeger en Nu” van Hendrik Van De Ven,
verschenen in 1973, wordt in het hoofdstuk “Toneel en toneelkringen” het ontstaan
en de evolutie van het toneel in onze gemeente beschreven. Daarnaast heeft Jozef
Broothaerts ook een uitgebreide inventaris gemaakt van onze toneelkring “Nut en
Vermaak” en dit tot 1992. Vanzelfsprekend beperken wij ons in dit herinneringsboek
tot onze eigen toneelkring “Nut en Vermaak”.
Dat verhaal begint met een klein taalprobleem: tijdens mijn snuffeltocht ontmoet ik
een viertal benamingen: toneelafdeling (tekst Clottens), toneelbond (in Algemeen
Reglement + 1930), toneelkring (boek H. Van De Ven) en toneelgild (programmablad
1990). In de recentste fanfarestatuten van 10 november 2009 staat in het bijhorend
huishoudelijk reglement toneelkring “Nut en Vermaak” als onderafdeling vermeld.
Dat is dan ook de naam die ik verder zal gebruiken, met uitzondering voor de citaten,
die ongewijzigd worden weergegeven.
De toneelkring ”Nut en Vermaak” is als een Siamese tweeling verbonden met het
leven van onze fanfare. Opnieuw moet ik terugvallen op de tekst van gewezen
secretaris Clottens, waaruit blijkt dat fanfare (eigenlijk moeten we zeggen: de
toekomstige fanfare…) én toneel reeds vóór de stichting in 1892 één groep vormden
als “Xaverianen”.

“ … en zij richtten toneelfeesten in; deze toneelfeesten, vooral om de katholieke
school te onderhouden, hadden plaats in de klaslokalen, die dan werden
herschapen in feestzaal om des anderendaags weer terug klaslokaal te zijn.
Wat al arbeid en opoffering dit van de Xaverianen vergde, kan iedereen wel
schatten, maar toch lieten die mannen de moed niet zakken.”
“Er is een toneelafdeling “Nut en Vermaak” die jaarlijks twee zondagen
vertoning geeft; de opbrengst of liever de winst, komt ten goede aan de
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moedermaatschappij. Die niet geringe inkomsten zijn zeer welgekomen om
de zeer hoge onkosten van de muziek te helpen dekken.”
Ook in het heemkundig werk “Kapelle-op-den-Bos. Vroeger en nu.” vinden we
bevestiging onder het hoofdstuk Onderwijs en de plaats die “HET GESTICHT EVERAERT”
daarin inneemt:
“Tot in 1907 dirigeerde Frederik (Everaert, n.v.d.r.) zelf de fanfare alsook de
toneelgilde.”
Heel verwonderlijk is dat nu ook weer niet want toneel was in die tijd en tot midden de
twintigste eeuw alom aanwezig in het dorpsleven.
Een andere aanwijzing dat de toneelkring aanzien werd als een volwaardige
onderafdeling, vind ik in de notulen van de bestuursvergadering van de fanfare op 11
augustus 1925:
“Op zondag 2 augstus gaf onze maatschappij een concert in den hof van onze
geachte heer Burgemeester …/...
Den heer Em. Thielemans sprak in naam van de toneelkring.”
In de archieven bevindt zich slechts één “Algemeen Reglement” (of statuten) van de
toneelkring “Nut en Vermaak”, maar dit is niet gedateerd, dus wellicht een ontwerp,
want uit de notulen van 13 maart 1934 kan ik afleiden dat er op dat moment nog
geen Algemeen Reglement bestaat:
“Na nog besprekingen van dit punt, is men van gevoelen dat de tooneelbond
een reglement zou moeten opmaken, waarin dit alles is voorzien. Het bestuur
van den Tooneelbond zal dus overgaan tot het opmaken van een reglement en
het ter goedkeuring voorleggen aan het Bestuur der Maatschappij. “
Ik mag aannemen dat bedoeld Algemeen Reglement opgesteld is in 1934-1935.
Nadien vind ik ze enkel terug in de fanfarestatuten. In het Algemeen Reglement van
1945 zijn onder “Hoofdstuk V – Onderafdelingen” 12 artikels uitsluitend gewijd aan de
toneelkring. In de herziening van 1989 wordt het hoofdstuk onderafdelingen herleid
tot één artikel.
“Art. 27 – Het bestuur beslist over het nut van de oprichting in de fanfare
van afdelingen, gespecialiseerd in haar verschillende bedrijvigheidssectoren
(bv toneelgild, muziekschool, trommelkorps, enz …) Het bestuur bepaalt de
taak, de samenstelling, de werkwijze en de werkmethodes van de opgerichte
afdelingen. Voor elke afdeling wordt een coördinator aangesteld die lid is
van het fanfarebestuur.”
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Onze verste “tastbare” herinnering (december 1924): aanvangsuur 16u30, optreden van
de fanfare, eigen balletjuffers en de dames wordt gevraagd hun hoed af te zetten…
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In tegenstelling tot de fanfare heeft de toneelkring geen eigen archief; bijgevolg moet
ik terugvallen op de bestuursverslagen van de fanfare om enkele merkwaardigheden
op te pikken.
Het is duidelijk dat de fanfare meer deed dan de winst opstrijken. Het fanfarebestuur
sprak zijn woordje mee en had tot midden vorige eeuw zelfs de eindbeslissing over
allerlei aankopen, welke werken zouden uitgevoerd worden, over de rolverdeling
en… over de vrouwen:
“Bij de aanvang werden, als bij de Xaverianen, enkel stukken opgevoerd met
alleen mannenrollen. Met de stroming van de tijd meegaande, werd in 1924
beslist alleen stukken met gemengde rolbezetting op te voeren”.
(bron Emiel Clottens)

“Dehr. Jos Van Herp stelt het bestuur voor een geschenk te overhandigen
aan de juffers die het hunne hebben bijgedragen tot opluistering van het
tooneelfeest
…/…
Voor wat aangaat de jufvrouwen is het bestuur voltallig tevreden, …/…”
(notulen 12 januari 1926)

“De meisjes welke meespeelden zullen niet het recht hebben aan ’t teerfeest
deel te nemen op kosten van de maatschappij.”
(notulen 15 januari 1929)

In die eerste jaren werden er steeds één drama plus een tweetal blijspelen of
luchtige zangspelen opgevoerd. Waarbij de fanfare ook een rol had: een beperkt
aantal muzikanten speelden bij aanvang en tussen de bedrijven enkele aangepaste
melodietjes. Een samenspel dat we reeds in de 18de eeuw terugvinden en dan vooral
in de steden of grotere gemeenten, waar al veel vroeger een harmonie of fanfare
bestond. Uit de notulen van 28 september 1959 en 10 oktober 1961:
“Tussen de bedrijven zal muziek gespeeld worden door alle muzikanten en
niet door een beperkt orkest, zoals gesuggereerd werd door de Muziekmeester.”
“Tijdens de pauze zal de voltallige fanfare enkele marsen spelen.”
Nadien wordt er geen melding meer gemaakt van een fanfareoptreden en zoals
zoveel andere tradities sneuvelt dit muzikaal opluisteren van het toneel midden de
sixties! Deze traditie werd nog een laatste keer hernomen in 1991 met de musical “De
Kooltjeszifters”, een productie van het plaatselijke gezelschap Playerwater en waar
“Nut en Vermaak” aan meewerkte.
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Affiche van de toneelfeesten 1927-1928
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De eerste helft van vorige eeuw speelde haast iedere vereniging jaarlijks toneel.
Het was de winterse ontspanning bij uitstek én een bron van inkomsten. Het werd
zo druk beoefend dat “competitie” niet kon uitblijven. “Nut en Vermaak” nam in de
jaren dertig ook deel aan diverse wedstrijden, zoals ondermeer blijkt uit de notulen
van 16 februari 1937:
“Vervolgens stelt de heer Voorzitter voor, een souper te geven aan al de
leden van den tooneelbond op kosten onze maatschappij, en dit ter
belooning voor den prachtige uitslag die den tooneelbond behaald heeft
in het tooneeltornooi ingericht door den Gewestbond van het Davidsfonds,
namelijk 1STE PRIJS, MET DE GROOTSTE ONDERSCHEIDING,
GELUKWENSEN VAN DEN JURY EN TOEKENNING VAN HET
VONDELJUWEEL”

In 1986 werd “En toen kwam Rosa” uitgevoerd voor een provinciale jury: “Nut en
Vermaak” werd geklasseerd in eerste afdeling B, de tweede hoogste afdeling en
bekwam hiermee een toelage van 24 000 frank gespreid over drie jaar.
Daarnaast is het zo dat de fanfare (mee) instond voor de financiering, logistieke
ondersteuning zoals decorbouw, klaarzetten zaal en voorverkoop kaarten. De notulen
van 10 december 1935 leren ons dat die aankopen ook kunnen gaan over… de
zitplaatsen:
“Aangezien onze maatschappij steeds groote moeilijkheden ondervindt om
stoelen te verzamelen voor het toneel, wordt er besloten 100 stoelen aan te
kopen bij Peer De Bleser aan den prijs van 15,50 Fr ’t stuk. Het patronaat
en Kath. Actie hebben zich ieder 75 stoelen aangekocht. Een onderling
akkoord zal met deze twee organismen onderhandeld worden om het
bezigen dezer stoelen. De 100 aan te koopen stoelen zullen op den zit langs
onder gemerkt worden met VVZ”.

Die stoelen dat was een hardnekkig probleem! Tussen beide wereldoorlogen ging
men ook bij privé personen stoelen ontlenen, twee hier en drie daar … maar het was
telkens weer een heel gedoe om na de toneeldagen de juiste stoel aan de juiste
eigenaar terug te bezorgen!
Na WO II tracht men voldoende stoelen te ontlenen bij een en dezelfde organisatie,
zo vermelden de notulen van oktober 1951:
“Zitplaatsen: stoelen zullen als vroeger, gevraagd worden aan de
Eternit-Emaillé …/…”
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Het gedraaf met stoelen zal nog vele jaren duren. In oktober 1978 is er weer een
probleem: waar stoelen halen? In 1980 ontleent men ze bij Sportkring Eternit. In 1983
doet men beroep op de gemeente. De stoelen bleven een hardnekkig logistiek
probleem.
Het toekennen van die stoelen was een ander probleem. Men werkte met drie
prijsklassen gesteund op de plaats in de zaal: in 1955 waren dit zetelplaatsen (25 fr),
1ste rangkaarten (20 fr) en 2de rangkaarten (15 fr). Na een aantal jaren discussiëren
vermelden de notulen in 1964:
“Alleen inkomkaarten van 25 fr”
De beste plaatsen waren echter beperkt. Dit werd een nieuwe bron van discussie
binnen de organisatie: al of niet genummerde kaarten, al of niet kaartenverkoop
aan huis, verkoopdagen in een bepaalde locatie. Over dit laatste schrijft Jozef
Broothaerts:
“Je kwam op de eerste minuut van de eerste verkoopdag en… d’er waren al
tientallen plaatsen op de vijf, zes eerste rijen verkocht! Hoe kon dat nu ?”
In overeenstemming met de tijdsgeest waakt het fanfarebestuur ook over de goede
zeden en de katholieke principes, zoals blijkt uit de bespreking van 12 augustus 1947:
“De voorzitter deelt mede dat, naar zijn mening, geen enkel dezer vier
voorgelegde stukken geschikt is voor onzen tooneelbond en zeker niet “DE
HALFBLOED” waarvan de strekking geenszins past aan een Katholieke
Tooneelkring zooals de onze is. Onze tooneelleider geeft toe dat in “DE
HALFBLOED” bepaalde pikante passages zijn, maar die desnoods kunnen
weggelaten worden zonder aan de strekking van het stuk te schaden die,
volgens hem goed is. Na nog enkele gedachten gehoord te hebben, wordt er
besloten geen enkel van de vier voorgelegde stukken op te voeren.”

Dat het fanfarebestuur ook té vroom kon zijn (of te veel schroom had) kunnen we
afleiden uit de notulen van 15 september 1953 aangaande het gebruik van de
(nieuwe) Sint-Jozefkring. Tot dan hadden de toneelopvoeringen achtereenvolgens
plaats gevonden in de klaslokalen van de Katholieke School (1892-1907); Feestzaal
Frans Verbruggen (1925-1930); zaal Monico (1931-1940); In ’t Witte Paard (1945-1955).
“Z.E.H pastoor was verwonderd dat een katholieke fanfare als de onze, tot
nog toe geen vraag had gedaan om hare feesten in de Sint Jozefkring te
geven. De voorzitter verklaarde hierop dat ons bestuur van mening was dat
gemengd toneel aldaar niet mocht opgevoerd worden. Z.E.H. Pastoor heeft
geantwoord dat zulks kan toegelaten worden mits akkoord van het Bisdom.”
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Toneelvoorstelling “PARADIJSVOGELS“ in 1954

In 1955 was “HET DORP DER MIRAKELEN” het onderwerp van de toneelvoorstelling
88
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Het zou nog aanslepen tot 1956 maar dan om andere dan godsdienstige drempels:
Sint-Jozefkring was druk bezet en de toneelrepetities zouden hierdoor verstoord
worden; het zou de voorwaarden met ´t Witte Paard voor andere fanfarefeesten
negatief beïnvloeden; er zouden in ´t Witte Paard concurrerende feesten plaatsvinden
op de vrijgekomen datums.
Het moge duidelijk zijn dat Mr. Pastoor ook betrokken werd in de keuze van de
toneelstukken. In 1959 zijn er de eerste symptomen dat die strenge normen onder druk
komen te staan. Aanleiding is een artikel in “De Schakel” (het plaatselijk soldatenblad,
het latere MILAC) waar men stelt dat het spijtig was dat vele kinderen de opvoering van
“De tante van Charly” hebben bijgewoond en Sint-Jozefkring best zou voorbehouden
blijven voor familiale programma’s. Ons VVZ-bestuur toont zijn “progressieve kant” en
dient de “conservatieven” van antwoord:

Ons houdend bij de nuchtere feiten, kunnen wij als volgt samenvatten:
a) Wij hadden toelating van Mr Pastoor, die de desbetreffende brochure bijna
twee maanden bij hem heeft gehouden voor inzage en aanvraag aan Bisdom.
Als achteraf blijkt dat Mr Pastoor de brochure niet eens heeft gelezen, dan kan
“ons” daar geen verwijt voor gemaakt worden.
b) Onze bedoeling is niet een familieavond te geven, maar wel een toneelavond
zonder meer, die natuurlijk te verantwoorden is op zedelijk en godsdienstig
gebied.
c) Kinderen, niet vergezeld van hun ouders, worden bij ons nooit binnen gelaten.
d) Mr. Onderpastoor, die gedeelten gezien had op de “generale repetitie” heeft
- op dat ogenblik - geen reacties laten horen. Hij liet zelfs zijn Chiro-jeugd
(grotere jongens en meisjes) naar de eerste voorstelling komen!
e) Meningsverschillen,in dergelijke zaken, tussen de geestelijke overheden zelf,
vallen buiten onze bevoegdheid.
f) De opmerkingen van de reporter hadden wel mondeling gezegd en zelfs
besproken kunnen worden met de bevoegde personen. Ze dienden alleszins niet
geschreven in “De Schakel”, daags vóór de 2de opvoering en, in feite, zonder
nut, gezien de geringe oplage van voormeld blad.
g) Voorzitter en Adj. Secretaris hebben, de dag van de 2de voorstelling, in die
zin met Mr. Pastoor en Mr. Onderpastoor gesproken.
CONCLUSIE: Wij gaan natuurlijk voort met, wat toneel betreft, de toelating
tot opvoeren te vragen aan Mr. Pastoor.
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De acteurs en actrices uit “DE TANTE VAN CHARLY” (foto: Jaak Heldens)
We herkennen Gust Broothaerts, Louis Dons, Jef Van Roy, Jaak Heldens, Fons De Hertogh,
Jean De greef, José Feryn, Jeanne Moons, Godelieve Andries en Godelieve Selleslag

Daar zijn de sixties weer! Met hun “beatlemania” en “mei 68”, met auto en televisie:
een tsunami van maatschappelijke veranderingen waardoor de rol van de pastoor al
snel was uitgespeeld. In de notulen van 4 september 1963 wordt voor de laatste keer
vermeld:
“We kregen de zegen van E.H. Pastoor voor de opvoering van PEEGY,
dus in De Kring”
Niet alleen de rol van de pastoor is uitgespeeld, ook het toneel zelf moet al snel
vechten voor zijn voortbestaan, wat blijkt uit de notulen van een bijzondere
vergadering op 2 augustus 1966 van het toneelbestuur:
1° Het wordt hoe langer hoe moeilijker een voldoende aantal spelers en speelsters
bij mekaar te krijgen om bepaalde stukken met een niet al te kleine bezetting te
kunnen uitvoeren.
2° Stukken, met kleine bezetting, die toch een zekere waarde hebben, zijn niet
altijd gemakkelijk te vinden.
3° Verschillende spelers en speelsters spreken zich niet klaar en duidelijk uit over
hun al-dan-niet meespelen. Welnu, Gust Broothaerts zal aan alle gebruikelijke
spelers en speelsters, met persoonlijk contact een klaar “ja of neen” vragen.
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In de notulen van 14 september 1966 lezen we vervolgens:
Na de vele moeilijkheden om spelers en speelsters bij mekaar te krijgen, werd
dan toch uiteindelijk met de repetities aangevat.
De notulen van 1971 maken duidelijk dat nu ook de toneelopvoeringen zelf onder
druk staan:
03.08.1971
Aangezien het niet wil vlotten met onze toneelbond, zal het
bestuur op vrijdag 13.08 om 8 uur een vergadering beleggen met het bestuur
van de toneelbond.
05.10.1971
Aangezien onze toneelbond nog steeds niet startte zal er opnieuw
een vergadering doorgaan op zondag 10.10 om 11 u bij Van Loock.
09.11.1971
Eindelijk gestart met “De filosoof van Hagem” met uitvoering op
5 en 12 december.
De jaren tachtig waren een dieptepunt. In eerste instantie was er geen toneelzaal
beschikbaar door grote herstellingswerken in Sint-Jozefskring. Samen met het balkon
verdwijnt ook “de scène” en “het gordijn”. Dus geen toneelpodium meer met zijn
typische trage hamerkloppen die het publiek om stilte vroegen bij aanvang. Geen
dichtrollend gordijn meer om van decor te wisselen. Alternatieven als de kapel van
het Sint-Theresiacollege (STK) of de turnzaal van de Vrije Basisschool Oost bleken
niet haalbaar. De uitvoeringen van 1984 dienden noodgedwongen geannuleerd.
Een kritiek moment in het voortbestaan van onze toneelkring want bij gebrek aan
regisseur dienden ook de uitvoeringen van 1988 en 1989 afgelast te worden.
Ondanks de ongunstige omstandigheden ging een nieuwe generatie o.l.v.
regisseur Gust Van der Aa de uitdaging aan. Samen met zijn broer, acteur en
manusje-van-al Marc Van der Aa en Eddy Vanderzypen, binnen het fanfarebestuur
toneelverantwoordelijke, werden enkele innovaties doorgevoerd. De belangrijkste
hindernis die ze moesten nemen was het jaarlijks opbouwen (én afbreken) van een
podium mét decor… maar het lukte. Ik wil hier wat uitgebreider bij stilstaan om aan
te geven hoeveel extra energie dit vergde en nog vergt.
In gans onze toneelgeschiedenis was geen enkele zaal voorzien van een functioneel
toneelpodium. De opbouw van de speelruimte ging meestal gepaard met verhuis
van alle mogelijke materialen, een gesleur met balken, platen, latten, kabels, enz…
Als er al een verhoogde scène aanwezig was dan stond de kelderruimte vaak onder
water! Telkens weer, zeker in de latere jaren, moest er gezorgd worden voor een
degelijke lichtinstallatie, geluidsversterking, enz … Men begon gewoon van niets!
Eens de scène klaar dan volgde de decoropbouw. In de stichtingsjaren zal er van
een echt decor niet veel sprake geweest zijn want de opvoeringen gingen door
in twee klaslokalen met verplaatsbare scheidingswand. Na het toneel moest alles
onmiddellijk in oorspronkelijke staat gebracht worden want er diende weer les
gegeven te worden!
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Rond de jaren twintig bestond het decor uit beschilderde doeken: heel brede voor
de achterwand, lange smalle voor de zijwanden. Ze werden zo opgehangen dat ze
doorgang gaven aan de acteurs. Het publiek kreeg zodoende een landschap of
interieur te zien. Voor het beschilderen van de doeken werden vaklui aangesproken.
Later werd het decor opgebouwd met vaste panelen waarin deuren en vensters
konden voorzien worden. Na de ruwbouw van het decor kwam het behang- en
schilderwerk, alles door eigen mensen. Een onzer beste decorschilders was ongetwijfeld
Rik Selleslag. Natuurgetrouw penseelde hij zowel een zanderig bloedheet eilandje in
volle zee, als de kajuit van een zeekapitein. (“Goud” -1957- in vier bedrijven met …
vier verschillende decors.)

Jan Broothaerts, Fons De Hertogh en Godelieve Andries …
in het drama “Goud” van O’Neill (1957) (foto: Pol Van der Aa)

En écht waar: anno 2012 moet nog steeds “een verhoogde scène” opgebouwd
worden met groentebakken, dient het decor opgebouwd en afgewerkt met eigen
mensen net als vroeger!
In grote lijnen kunnen we stellen dat de samenwerking tussen fanfare en toneel in die
120 jaar grotendeels dezelfde is gebleven, met die nuancering dat het fanfarebestuur
zich niet meer inlaat met de keuze van de werken en bijhorende rolverdeling. Het
is wel merkwaardig en een uiting van onze levenskracht dat, terwijl het merendeel
van die vele toneelkringen verdwenen zijn, “Nut en Vermaak” nog steeds actief is.
De laatste jaren bereiken ze weer tussen de 500 à 600 toeschouwers op een drietal
vertoningen in het laatste weekend van januari.
Het hoofdstuk over de toneelkring zou onvolledig zijn zonder extra aandacht voor
de Bekkemannen, de roepnaam voor Broothaerts. Met Bekkemannen bedoelen we
zowel vrouwelijke als mannelijke Bekkemannen! Acteren is als een levenselixir voor
al wie Bekkemanbloed in de aders heeft. Reeds vele decennia zijn zij vervlochten
met ons toneel als acteur, regisseur, tekstschrijver of een combinatie van dit alles.
Hun naam loopt als een leidraad doorheen een ruime eeuw Sussentoneel en ons
fanfareleven want vaak waren zij daarnaast ook muzikant, presentatrice en animators
van feesten.
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Om een idee te geven: in 1972 stonden 8 Bekkemannen in de rolbezetting van
“De klanten van Pastoor Campens Zaliger”, in 1976 acteerden 7 Bekkemannen in
“Kinderen van ons volk” en in 1980 speelden 8 Bekkemannen mee in “Peegie”.
Ruim de helft van onze toneelgeschiedenis berust de regie in handen van een
Bekkeman:
1957 – 1973		
Gust Broothaerts
1974 – 1982		
Jan Broothaerts
1983 – 1989		
Frans Van der Aa
1990 – heden		
Gust Van der Aa

Een overzicht van hun vier generaties Sussentoneel:
Jefke Broothaerts

Jan Broothaerts

acteur

August Broothaerts
acteur
regisseur

Mark Broothaerts
acteur

Jan Broothaerts
acteur
regisseur
muzikant

Emerence Broothaerts

Jef Broothaerts

Pol Van der Aa

acteur
tekstschrijver
muzikant

Frans Broothaerts

Magda Van der Aa

Magda Broothaerts

Karin Broothaerts

Frans Van der Aa

acteur
muzikant

actrice
presentatrice

Actrice
X
Acteur

actrice

actrice
presentatrice

beroepsacteur
beroepsregisseur
muzikant

Gust Van der Aa
Acteur
regisseur
muzikant

Diane Van der Aa
Actrice

Mark Van der Aa
acteur

Sander Van der Aa
acteur

Jefke Broothaerts (1886 -1964) was in Kapelle maar ook daarbuiten bekend als een
van de beste acteurs uit de regio, wat bevestigd werd door diverse onderscheidingen
en eerste prijzen op toneelwedstrijden. Hierbij dient aangestipt dat toneel een van de
meest beoefende amateurkunsten was in die tijd.
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In 1930 speelde hij samen met zijn negenjarige zoon Jan in “Na lange jaren” … een
toepasselijke titel want vader en zoon bleven beide lange jaren actief in “Nut en
Vermaak”.
Zijn kinderen getuigen nu nog hoe erg hun vader de toneelmicrobe te pakken had:
“We zien hem nog in de serre en daar plots het werk onderbreekt om een
rolgedeelte uit Hendrik IV te declameren … wat meermaals is gebeurd, het
was ongetwijfeld zijn lijfstuk!”
In 1932 werd hij gevierd voor 35 jaar toneel spelen wat aangeeft dat ook hij wel zeer
jong op de planken stond. Uit de notulen van 15 december 1932:
“gezien er in de vorige vergadering besloten werd een geschenk aan te kopen
voor de hh. Broothaerts Jef en De Bleser Pieter, ter gelegenheid van hun
35-jarig tooneelspelen en dat volgens een mededeling van Mr. Van Herp
nog een diploma aan deze jubilarissen kan uitgereikt worden, indien onze
maatschappij zich aansluit bij een tooneelverbond: er wordt dan ook besloten
onze tooneelafdeling aan te sluiten bij het VLAAMS TOONEELVERBOND,
waarvan de zetel te Berchem (Antwerpen) gevestigd is. De schrijver der
maatschappij wordt gelast zich morgen naar Berchem te begeven om het
nodige te doen voor de aansluiting en om zodoende nog klaar te komen met de
diploma’s tegen zondag, 25 december De jubilarissen zullen gevierd worden
tusschen het 2e en 3e bedrijf van het drama.”

Jefke Broothaerts tijdens zijn laatste optreden met zoon Jan
in een sketch uit een van de Kapelse Revues (foto: Pol Van der Aa)
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Gust Broothaerts (°1920) was in de vooroorlogse periode actief als acteur in parochiale
toneelgroepen en in de cabaretgroep van het Davidsfonds. Na de oorlog evolueerde
hij geleidelijk naar toneelregisseur bij verenigingen als Chiro, KAJ en VKAJ en ook bij
“Nut en Vermaak”.
“Kinderen van ons volk” van A. Coolen ziet hijzelf als een hoogtepunt als acteur terwijl
“Goud” van O’Neill, “Peegie” en “Dorp der Mirakelen” van G.Martens memorabel
bleven als regisseur.
Gust schaterlacht nu nog bij het vertellen van zijn anekdote:
“We speelden in 1952 ‘Kinderen van ons volk’ van Anton Coolen. In een bepaalde
scène diende een kind in de wieg gelegd. Maar dat kind (gespeeld door Rikske
Cnaepelinckx) viel door de wieg… een bulderende zaal en de acteurs van hun
melk… Maar de echte clou moest nog volgen. De wieg was stiekem van zolder
gehaald door ene Gillabel en die mocht thuis gaan vertellen dat hún wieg kapot
was…”

De rolbezetting van Goud van O’Neill (1957): van links naar rechts: Lode Teughels,
Pol Van der Aa, Fons de Hertogh, Jean De Greef, Bertha Stremersch, Rik Selleslag,
Godelieve Andries, Jaak Heldens, Jan Broothaerts, en regisseur Gust Broothaerts
(foto: Jan Broothaerts)

Jan Broothaerts (°1921) is het prototype van de duobaan: muzikant bij “De Vrije
Vlaamse Zonen” en acteur bij “Nut en Vermaak”. En passant was Jan ook nog
entertainer op allerlei fanfarefeestjes.
Op zijn elfde kreeg hij zijn eerste bugel. Hij groeide uit tot een prima muzikant op kleine
bugel, bariton en bombardon. Het acteren verging hem minstens evengoed en uit
bijgaande affiche uit 1930 blijkt dat de “Jonge Heer J. Broothaerts” als negenjarige
debuteerde op de planken.
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Detail van de affiche uit 1930 met Jonge Heer Jan Broothaerts in de rol van Maarten

De toneelmicrobe zou Jan niet meer loslaten: op 26 oktober 1980 werd zijn 50-jarig
toneeljubileum gevierd, maar ook nadien is hij nog op de planken gebleven als
regisseur of in een bijrolletje.
Ook hij verwijst naar “Goud” van O’Neill, gespeeld in 1957, als zijn meest memorabele
hoofdrol. De hoofdfiguur in dit toneelstuk wordt langzaam waanzinnig: iets wat van de
acteur het uiterste vergde als inleving in het personage.

Rolbezetting van “Zeg het niet tegen Mathilde” in 1965 (foto: Jan Broothaerts)
v.l.n.r., staande: Jaak Heldens, Jan Broothaerts, Jean De Greef, Pol Van der Aa, André Van Riet
zittend: Frieda Van Riet, Louisa Gillabel, Anny Clerbout, Marie-Jeanne Gillabel en Maria Lamberts
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Emerence Broothaerts (°1927) gehuwd met Pol Van der Aa (°1928): beiden maakten
veelvuldig deel uit van de rolbezetting bij “Nut en Vermaak”. Maar hun grote verdienste
is dat zij de acteermicrobe van de Bekkemannen rijkelijk hebben doorgegeven.
Hun kinderen zijn op een of andere manier actief binnen de brede waaier van de
volkscultuur.

Pol en Emmerence tijdens een van de Kapelse Revues met dochter Magda
(foto: Pol Van der Aa)

Jef Broothaerts (°1921,†1998) was naast acteur vooral tekstschrijver waarbij de Kapelse
revues ontegensprekelijk een hoogtepunt vormden. Hij publiceerde twee dichtbundels
maar noemde zichzelf een rijmpjesman. In “Huis van glas” en “Er zit een versje in mijn
pen” beschreef hij ons uitbundig verenigingsleven waarvan hij een aantal bundelde
in “Nootjes zonder balk: rapsodie voor fanfare” (niet uitgegeven).

Gust Broothaerts (links) en Jef Broothaerts in de Kapelse Revues,
respectievelijk als Lamme Goedzak en Tijl (foto: Pol Van der Aa)
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Zijn liefde voor fanfare en toneel wordt het sterkst benadrukt door zijn naslagwerken
over de geschiedenis van fanfare en toneel.
Deze schrijftalenten maakten van hem ook een buitengewone secretaris. Bij elke
feestelijke activiteit van de fanfare lardeerde hij met rijm en vers, denken we maar
aan de talloze speeches bij de huwelijksserenades, ze waren stuk voor stuk op maat
van bruid en bruidegom geschreven.
Frans Van der Aa (°1955) is beroepsacteur wat niet
verwonderlijk is want het zit hem natuurlijk in die
Bekkeman-genen. Als jonge knaap was hij in onze
fanfare een beloftevol muzikaal talent maar dat
andere talent (acteren) haalde de bovenhand.
Natuurlijk heeft hij zijn eerste podiumervaring
opgedaan bij “Nut en Vermaak”. Eenmaal
beroepsacteur heeft hij ook enkele keren de regie
waargenomen van onze toneelopvoeringen.
Frans Van der Aa
Frans Van der Aa is bij tv-kijkende kinderen gekend
als dé Zwarte Piet in “Dag Sinterklaas” of als papa
Bert in de Ketnet-serie “En daarmee basta”. U kent hem misschien ook nog als de
dichter Renaat Vandenkapblok in “Merlina” of de duivel in “Kulderzipken”.

Hij was als regisseur ook werkzaam bij KVS, NTG en MMT en werkt mee aan muziekshows
van onder andere Kommil Foo, De Nieuwe Snaar, Ishtar.
Momenteel is Frans Van der Aa artistiek directeur van 4Hoog, het Gentse jeugd- en
kindertheater.
Gust Van der Aa (°1958) hernieuwde de binding tussen fanfare en toneel: hij is én
muzikant én regisseur van ons toneel. Hij recruteert menig acteur of actrice binnen
de fanfare. Sedert 1990 regisseert Gust de opvoeringen van “Nut en Vermaak” en
loopt ondertussen ruim 20 jaar in de voetsporen van de Bekkemannen. We kunnen
ons stilaan voorbereiden op zijn jubileum!
Naast het opvangen van de technische problemen ten gevolge van de verbouwingen
aan Sint- Jozefkring moest hij op zoek naar een nieuwe generatie acteurs, diende het
decor vernieuwd, op zoek naar eigentijds toneelwerk.
Marc Van der Aa (°1960) vertolkt steevast een hoofdrol in ons hedendaags toneel.
Samen met zijn broer Gust is hij de motor achter een aantal vernieuwingen zoals
het organiseren van de reservaties. Maar net als zijn grootvader dient hij eerst een
podium én decor te bouwen omdat er 100 jaar later nog steeds geen geschikte zaal
voorhanden is en dat betekent sjouwen met groentebakken, vloerplaten en tapijt,
monteren van decorwanden, belichting.
Sander Van der Aa (°1982) is er om te bewijzen dat het echt in de genen zit. Hij is de
jongste tak aan de acteursboom van de Bekkemannen binnen onze fanfare terwijl
Lisa Van der Aa (°1986) recent de aandacht trok van de showbizzmedia.
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We kunnen dit hoofdstuk niet afsluiten zonder te verwijzen naar de succesvolle revues
waarmee de Bekkemannen Kapelle letterlijk op stelten hebben gezet. Nu nog zijn
figuren als Tijl en Nele, Lamme Goedzak of de sketch “De Ondertrouw” die herinnerd
worden als “billenkletsers”!

Eddy Vanderzypen, Sander Van der Aa, Mark Van der Aa, Paula De Boek,
regisseur Gust Van der Aa, Sofie Peeters; zittend: Katleen Van der Linden,
Gunther Cloots, Lauranne Verhasselt en Sofie Reniers

Maar de sterkste anekdote speelde zich af in 1962 met “Kapelle Teeveet”. Toen
geloofde heel Kapelle dat de televisie opnamen kwam maken voor het populaire
“Schipper naast Mathilde”. Heel wat winkeliers betaalden opdat Mathilleke even voor
hun etalage zou gefilmd worden. Een herbergier liet zelfs nieuwe gordijnen hangen
om De Schipper&Co te ontvangen. Een vrachtwagen met een niet-werkende camera
en met een stel schijnwerpers erop gemonteerd, filmde hier en daar een sequens
voor “Schipper naast Mathilde”. De cameraman, een burgemeester uit het Mechelse,
wekte helemaal geen argwaan en Kapelle werd bij de neus genomen … zoals alleen
Tijl Uilenspiegel het zou voorgedaan hebben.

Kapelse Revue: Rik Selleslag en echtgenote Julienne
in de sketch “ondertrouw” met Jan Broothaerts
(foto: Rik Selleslag)

Fons De Hertog en Rik Selleslag als
Slisse en Cesar in een Kapelse Revue
(foto: Rik Selleslag)
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De Muziekschool
Het voortbestaan van een fanfare kan alleen maar gewaarborgd worden als er instroom
is van jonge muzikanten, generatie na generatie. Het is dan ook vanzelfsprekend dat
dit aspect maandelijks besproken wordt op de bestuursvergaderingen. Werving van
leerlingen, aanschaf van instrumenten, leraars, doorstroom naar de “grote” fanfare.
Dit is een verhaal op zich!
Laten we aannemen dat bij de opstart in 1892 iedereen leerling was, jong en oud,
maar ik vermoed dat “oud” hier relatief jong zal geweest zijn! Frederik Everaert was
dus naast dirigent ook onze eerste leraar.
Deze combinatie dirigent-leraar gold ook voor August Meeus. Dit gebeurde wellicht
voor de repetitie om het aantal verplaatsingen te beperken. Dit kunnen we afleiden
uit de anekdotes van Monne Selleslag, die zijn opleiding kreeg rond 1910. (zie “Vijf
Generaties”).
Willem Andries werd dirigent in 1919 en zal wellicht hetzelfde stramien gevolgd hebben.
Hij werd hierbij geholpen door de betere muzikanten (solisten). Dit blijkt uit een foto
van 1934 waar de 13-jarige Jef Broothaerts poseert met saxofoon en opleider Jefke
Verhoeven.
Een eerste aanzet van wat later “muziekschool” zal genoemd worden was er in
oktober 1945, toen Georges Verhoeven belast werd met de opleiding van 10 leerlingen
waarvoor hij een vergoeding kreeg van 10 frank per jaar per leerling. Ik veronderstel
dat het hier de basisopleiding betrof en dat de vervolmaking in handen van de dirigent
Willem Andries bleef, gezien de getuigenis van Rik Selleslag. (zie “Vijf Generaties”)
Een volgende mijlpaal situeert zich in 1957:
“Georges Verhoeven zal voortaan – wegens ouderdom – geen jonge muzikanten
meer opleiden. Zijn taak wordt voortgezet door Smets Gust en Selleslag Rik.
De lessen worden gegeven in de garage van Smets Gust.
Leerlingen: 3 gevorderden, 5 minder-gevorderden, 5 beginnelingen en 3
trommelaars”

Een merkwaardig moment heeft plaats in 1964 bij de aanstelling van dirigent Karel Torfs.
Er ontstaat wat heisa met een van de muzikanten van wie de zoon het conservatorium
had gedaan en professioneel met muziek bezig was. Deze voelde zich “gepasseerd”
bij de aanstelling van de nieuwe dirigent. Het compromis bestond erin dat betrokkene
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“vervolmaking” zou geven aan de gevorderde muzikanten die al meespeelden met
de fanfare. Dat gebeurde ook effectief maar het zou echter niet lang duren.
In 1969 waren er 19 leerlingen in de muziekschool die stilaan een betere structuur
krijgt. We weten uit eigen ervaring dat de garage toen niet meer volstond! Ook
keuken, tuinhuis en zelfs woonkamer van Gust en Elza deden dienst als leslokaal! Feit
is wel dat de muziekschool een bloeiperiode kende met een normale aflossing van
muzikant-leraren. Uit die tijd herinneren velen zich nog de “muziekkampen” die in de
zomermaanden plaatsvonden in het college van Melle en Geraardsbergen.
Een tiental jaren later verhuisde onze muziekschool naar het Medisch Centrum,
een paar huizen verder. Een professioneel leraar (D’Hauwere) begeleidde onze
gevorderde “kopers” en nog later zouden zij zich vervolmaken aan de muziekschool
in Grimbergen. Volledigheidshalve moeten we hieraan toevoegen dat dit vroeger
ook al gebeurde: een aantal muzikanten hebben verder gestudeerd aan het
conservatorium in Mechelen.
Vervolgens brak er een erg onstabiele periode aan en het bestuur maakte zich
zorgen over de opleiding en doorstroming. Het besliste een muziekcommissie samen
te stellen dat zich specifiek met deze problemen zou bezighouden. Het vinden en
vooral behouden van leraren was een belangrijk punt voor deze commissie. Op een
bepaald ogenblik moest een pas “afgestudeerde” leerling zelf als plaatsvervangend
leraar slagwerk fungeren.

Leerlingenvoordracht

Een nieuwe periode begon in 1992-1993 met een “nieuwe start” van onze muziekschool
met een twintigtal leerlingen en drie jonge leraren die conservatorium hebben
gevolgd. Het bestuur wou de opleiding aantrekkelijk maken en de nieuwe trends
volgen maar dat leidde tot een bezetting die niet echt fanfaregunstig is. In oktober
1993 waren er zelfs 33 leerlingen waarvan 10 voor keyboard, 8 voor slagwerk, 9 voor
koper, 6 voor saxofoon. Men hoopte dat na een gewenning de leerlingen alsnog
zouden overstappen op een fanfare-instrument.
Ondertussen werd er veel geld geïnvesteerd om iedereen een instrument te geven,
een nieuw drumstel, 2 kleine trommels, een marimba, een carillon, 10 keyboards, een
versterker. Helaas, het mocht niet baten en het rendement aan nieuwe muzikanten
was na verloop van tijd zeer mager.
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Met de komst van dirigent Rik Ghesquière (1994) zette de “nieuwe start” zich
daadwerkelijk door. Net als de dirigenten uit onze beginperiode engageerde hij zich
ook voor de opleiding van nieuwe muzikanten. Ondertussen had Eric Van Win de
coördinatie op zich genomen en werden een aantal nieuwe initiatieven gelanceerd
die enig succes kenden:
•
•
•
•
•
•
•
•

slagwerk deed “examen” voor een (fanfare)jury.
instrumentkeuze begeleid met demo door dirigent.
leerlingen traden op onder pianobegeleiding met een beperkt publiek in
ons repetitielokaal.
het opstarten van een samenspelklas.
het oprichten van een oudercomité van leerlingen van onze muziekschool.
inrichten van een jaarlijkse ontspanningsactiviteit (schaatsnamiddag,
pretpark, afvaart van de Nete, fietstocht, …).
het organiseren van een leerlingenvoordracht met publiek.
opstart van het pannenkoekenfeest om ontspanningsactiviteiten te
financieren.

Bedenking van de muziekcommissie op 16 april 2002:
”Is het rendement niet te beperkt in functie van de geleverde inspanningen?
Is het niet beter de gevorderde leerlingen muziekschool te laten volgen, mits
een financiële tussenkomst van de fanfare? Kunnen we niet samenwerken
met erkende muziekscholen? En zo ja, hoe de binding met onze fanfare
behouden?”
Maar de komst van dirigent Jan De Smedt in 2002 gaf hier een antwoord op. Al snel
verzorgde hij zelf de opleiding van de gevorderden en dirigeerde hij de samenspelklas.
Hij introduceerde zijn collega Gerrit Peten die de opleiding van de kopers
“professioneler” aanpakte vooral wat betreft de aanzettechniek. Onze muziekschool
kreeg dan een eigentijdse naam: UP2MUSIC.

Het logo van de muziekschool Up2Music
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Leerlingen krijgen hun vuurdoop tijdens de tweede
dag van het Sint-Ceciliafeest: Anne en Jelle
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Zo belanden we op vandaag.
Met een dertigtal leerlingen en
een viertal professionele leraren
wordt goed werk geleverd onder
leiding van Veerle Verbergt.
Hierdoor heeft onze fanfare een
verjongingskuur ondergaan.

Veerle Verbergt geeft saxofoonles

De samenspelklas groeide uit tot een jeugdfanfare en kreeg eveneens een eigen
naam: “SMIK” wat staat voor “Samen Musiceren Is Keitof”. De jeugdfanfare krijgt zijn
eigen hoofdstuk in dit herinneringsboek.

Gerrit Peten als leraar koper

Tom Van de Venne als leraar notenleer

Ondanks die gezonde evolutie blijft de muziekschool een permanente zorg: ieder jaar
zorgen voor voldoende instroom van nieuwe leerlingen. Het is en blijft een actueel
thema dat niet alleen onze fanfare bezighoudt. Waarom lukt het sommigen wel
en anderen niet? Het gaat toch om jeugd van eenzelfde generatie met dezelfde
keuzemogelijkheden en met dezelfde verleidingen? Of is de blaasmuziek dan helemaal
uit de mode?
Soms leidt het tot wanhoop: wat kunnen we nog meer doen? Misschien ligt het
antwoord wel in deze “VVZ120”: “iets willen en de gedrevenheid om het te doen”.
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Onze SMIK-sectie van het ‘Voices Of Youth’-orkest te Malle in 2008

Slotconcert van het muziekkamp te Malle in 2008
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De jeugdfanfare
De bloeiperiodes in onze fanfaregeschiedenis zijn herkenbaar aan de wedstrijdresultaten, aan het aantal muzikanten en leden, aan de deelnamegraad aan
verschillende organisaties en ook aan de aanwezigheid van een jeugdfanfare.
Midden de sixties kende onze muziekschool een uitzonderlijke lichting met aangeboren
muzikaal talent. Het begrip samenspelklas bestond toen nog niet als tussenstap naar
de grote fanfare, men ging van de muziekschool direct naar de grote fanfare om via
de derde, tweede, eerste partij eventueel solo te worden. Binnen de kortst mogelijke
tijd had het merendeel van deze lichting jonge muzikanten een trekkersrol in de
fanfarebezetting. De stap om met hen een afzonderlijke jeugdfanfare te vormen was
dan ook zeer verleidelijk, te meer daar enkele naburige fanfares er ook al een hadden.
Op het muziekconcert van 1970 verraste Gust Smets iedereen met een eerste optreden
van zijn jeugdfanfare: een puik uitgevoerde Radetzkymars van Johan Strauss kreeg
een overdonderend applaus. Deze lichting jonge muzikanten zou gedurende een
tiental jaren “het uithangbord” zijn van onze bloeiende fanfare.
Het Nieuwsblad van 19 februari 1971 schreef:
“Tijdens het tweede gedeelte was Gust Smets verheugd zijn jonge
muzikanten aan het publiek te kunnen voorstellen. Samen met Rik
Selleslag en Eric Van Win zorgt hij voor de opleiding der jongeren
en dat die muziekschool floreert bewijst wel dat niet minder dan
33 jongeren, die reeds als volwaardig muzikant in de fanfare
zijn opgenomen, op het podium ongeduldig zaten te wachten. Ze
speelden denderende marsen en ook deze uitvoeringen bewezen
dat “De Vrije Vlaamse Zonen” met een gerust gemoed de toekomst
kunnen ingaan, want nog een 20-tal jongeren volgen thans de notenen instrumentenleer.”

Soms hadden ze zelfs een eigen programma-onderdeel met een viertal nummers.
Bepaalde uitvoeringen zijn in vele muzikantengeheugens blijven hangen, zoals John
Peel, Napolitaanse serenade, Donkey serenade en Klepperdans.
Naast de deelname aan jeugdfestivals of concerten op uitnodiging werd ook enkele
keren deelgenomen aan wedstrijden. Zoals toen gebruikelijk was kreeg men wel een
beoordeling maar geen puntenscore. Het optreden aan het Provinciaal Muziektornooi
van Brabant te Anderlecht in 1974 werd gehonoreerd met een “Flinke Prestatie”
en in 1976 heette dat “Prachtig Geslaagd”. In 1977 werd ze in Halle kampioen van
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De jeugdfanfare in 1974 op het Provinciaal Muziektornooi van Brabant in Anderlecht

Jeugdfanfares Fedekam Brabant en was daarmee geselecteerd voor het Vlaams
Fedekam Kampioenschap te Neeroeteren in 1978. Daar werd wel met punten
gejureerd: 70%. Dat was een flinke tegenvaller! Een laatste wedstrijddeelname was
Het Provinciaal Tornooi van Brabant in 1982 met als resultaat “Premie van Verdienste”
wat meer dan 80% betekende.
Op zaterdag 14 mei 1984 was er een laatste optreden met Koen De Hertogh als
dirigent tijdens het dubbelconcert met Kreato Halle.
Deze bloeiperiode heeft de grote fanfare echter niet blijvend verrijkt. Vele talentrijke
muzikanten haakten af omwille van verhuis uit de gemeente of om beroepsredenen.
De jeugd kreeg meer kansen op hoger onderwijs. Op kot gaan of hogere studies
aanvatten betekende heel vaak het einde van de muzikale hobby.
Daarnaast was er de pijnlijke afscheuring van het koperensemble (maart 1981)
waardoor in één klap heel wat jong talent verloren ging voor onze fanfare.
We zouden het ideaal van onze stichters verraden hebben als we niet met dezelfde
koppigheid hadden voortgedaan. Uit de geschiedenis van onze muziekschool blijkt
dat midden de jaren negentig met Rik Ghesquière een samenspelklas werd opgestart.
Bij een eerste optreden tijdens het muziekconcert van 1998 hoorde je nog wel kritiek
binnen het bestuur: “het peil is onvoldoende om nu al voor publiek op te treden” maar
de dirigent zette door en met succes, zoals later zal blijken. De samenspelklas kreeg zijn
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eigen leraar-dirigent, Bill Coffindafer. De samenspelklas komt geleidelijk naar buiten:
de braderie, kerstmarkt Unizo, kerstmis in rusthuis Akapella, Sint-Maarten in Ramsdonk.

De samenspelklas treedt op in rusthuis Akapella en met Sint-Maarten in Ramsdonk

Met de dirigentenwissel in 2002 wordt deze lijn doorgetrokken en de nieuwe dirigent
besloot de samenspelklas zelf te dirigeren.
Tijdens de contacten ter voorbereiding van het Dubbelconcert werden we door
WIK Tisselt gevraagd mee in te stappen in hun jaarlijks muziekkamp voor de jeugd in
Malle (2003). Het werd een “schitterende” eerste ervaring die een vervolg verdiende.
De samenspelklas breidde uit en het muziekkamp in Malle is ook vandaag nog een
topper bij onze jeugd.
Er ontstond een wisselwerking: de gevorderden speelden mee met het VOY-orkest
(Voices Of Youth) dat gevormd werd uit deelnemers aan het muziekkamp in Malle.
Onze eigen samenspelklas groeide uit tot de jeugdfanfare “SMIK” (Samen Musiceren
Is Keitof).
Gaandeweg veroverde deze samenspelklas–jeugdfanfare zijn plaats in onze
activiteitenkalender:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onthaal nieuwe inwoners.
Opendeurdag school De Pepel, De Kiem, Karamba.
Sint-Maartenoptocht in Ramsdonk met onze jeugd.
Concerten van onze jeugd met VOY in Malderen en
Heist-op-den-Berg.
Met VOY op het Internationaal Jeugdfestival Neerpelt.
(Eerste Prijs met 88 %)
Met VOY in Disneyland Parijs.
VOY haalt brons tijdens de Mid Europe wedstrijd in
het Oostenrijkse Schladming in 2012.
Opluisteren Kinderhoogdag.
Optreden tijdens ons aperitiefconcert.
De bronzen medaille die VOY behaalde tijdens
de Mid Europe-wedstrijd voor blaasorkesten in
het Oostenrijkse Schladming
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Vandaag zijn er plannen om bij de eerstvolgende gelegenheid met de jeugdfanfare
deel te nemen aan het Provinciaal Tornooi van Vlaams Brabant. Zo staan we vandaag
weer waar we ooit stonden en kunnen we de woorden uit Het Nieuwsblad van 40 jaar
geleden(!) hernemen: “De Vrije Vlaamse Zonen” kunnen met een gerust gemoed de
toekomst ingaan.
Citaat uit motivering voor de erkenning als “verdienstelijke vereniging” door de
gemeente (oktober 2010):
Enerzijds is deze uitslag het resultaat van de gedrevenheid en het muzikale
gevoel van dirigent (én tevens Kapellenaar) Jan De Smedt. Hij dirigeerde
op deze wedstrijd ook een harmonie uit Diegem en werd daarmee eveneens
laureaat in 2e afdeling harmonie met 92 %! Zelden gezien! Anderzijds steunt
dit mooie resultaat op de sterke jeugdwerking binnen de fanfare.
In onze eigen muziekschool geven een vijftal leraren les aan 45 leerlingen. De
opleiding is gericht op fanfareorkest: slagwerk, koper, saxofoon en uiteraard
ook notenleer… de instrumenten worden door de fanfare zelf ter beschikking
gesteld. Het lesrooster omvat meerdere lesdagen en niveaus: van beginners tot
vervolmaking. De overstap naar het grote orkest gebeurt geleidelijk: individuele
opleiding, vervolgens de samenspelklas, dan de jeugdfanfare en uiteindelijk
volwaardig muzikant in de grote fanfare. Ook hierbij is dirigent Jan De Smedt
een muzikaal baken: hij waakt niet alleen over de kwaliteit van de opleiding,
hij werkt er zelf zeer intens aan mee.
Het kost de fanfare veel energie en centen maar deze jeugdwerking is de enige
waarborg om als fanfare te overleven. Het enthousiasme waarmee onze jeugd
reageerde bij de bekendmaking van de uitslagen is een overtuigend bewijs dat
ook de jeugd van de 21e eeuw (fanfare)muziek als hobby weet te waarderen.
Dat was op zondag 11 oktober wellicht de mooiste beloning!!

Opendeurdag “De Pepel” in 2006
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Brons met VOY in Schladming in 2012
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Neerpelt 2007

Disneyland Parijs 2009

Disneyland Parijs 2009

Kerstmis 2011

120 jaar Koninklijke Katholieke Fanfare “De Vrije Vlaamse Zonen”

109

Trommelkorps
De trom(mel) overleefde de eeuwen als metronoom voor de roeiende galeislaven
of marcherende legers. Als u het iets exotischer wil, dan denkt u maar aan Afrika en
zijn tamtams. Het is u allemaal zo bekend dat we niet verder moeten graven in de
prehistorie maar doorheen ons eigen VVZ-verleden kunnen “roffelen”.
Op een trommel kloppen dat kon het kleinste kind. De Sint wist dat ook en omdat wij
in een Sint-Niklaasparochie wonen, dropte hij decennia lang met gulle hand blikken
trommels in alle Kapelse schouwen, kwestie van de smaak te pakken te krijgen.
U moet nu ook niet denken dat trommelaar worden (of tamboer zoals toen de
gebruikelijke benaming was) papgemakkelijk was:

“De opleiding begon met de tweeslag,
twee kloppen met elke stok, om te leren
roffelen. Dat moest op den duur zo vlug
gaan dat ge niets anders meer hoorde
dan rrrrrrrrrr op het stijve trommelvel
en het ging verder met de drieslag,
de vijfslag en de sloenkslag, waarbij
je het trommelvel met de linkerstok
iets eerder en zachter raakte dan de
rechterstok, zodanig dat het klinkt als
te-tóm, te-tóm.”

Leraar Walter Van de Venne
met Roy Van den Broeck
aan de kleine trom

(bron: Het boek “De Fanfare De St-Jansvrienden” van Ernest Claes)

Een fanfare zonder tamboer dat was geen fanfare. De eerste de beste had dan direct
door dat het “kweddeleirs” waren. De marsen werden immers niet “afgeslagen” en
aan de herbergen werd niet geroffeld om de muzikanten buiten te krijgen. Kortom, de
tamboer bekleedde een belangrijke positie.
De slagwerksectie werd vervolledigd door de groskès (grosse caisse/grote trom).
Niet zelden was dit een duobaan: de groskèsdrager en hij die er op sloeg (op de
groskès natuurlijk). Ernest Claes vertelde ons al hoe bij de Sint-Jansvrienden de
groskèsdrager zich bukte om een nikkeltje van vijf centiemen op te rapen waardoor
de groskèsslager er naast klopte en zo een simpele “pardeblee” in een kakofonie
deed omslaan.
Bij onze “Vrije Vlaamse Zonen” was het niet anders: eremuzikant Jan Broothaerts was
getuige van volgend hilarisch voorval tijdens een maanduitstap in Oxdonk.
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Plaats van gebeuren: de huidige Bredestraat, toen een smalle kasseiweg met een
ronde rug. Te vergelijken met het bos van Wallers in Parijs-Roubaix. De fanfare was op
weg van café "bij Renskes" naar café "bij Pootes". Onze groskèsdrager "de spichtige
Lange Van Hoof" werd in een gracht gemept door een (té) forsige slag op de groskès
door Roemes Sooi. Jawel, diezelfde Roemes Sooi die op de Mechelse Bruul het vel
van de groskès stuk sloeg. (Zie “1908-1918 Een echte fanfare”)
In het hoofdstuk “Een echte fanfare” beschreven we al hoe belangrijk de slagwerksectie, en vooral de grote trom, in onze beginjaren wel was. De groskès was "het hart"
van de fanfare.
Dat deze tijdsgeest, die Ernest Claes zo kleurrijk vertelde, ook op onze fanfare van
toepassing was, leid ik af uit een inventaris van 1937: 1 grote trom+scheel+stokken
en 3 kleine trommels+stokken. Als toebehoren worden vermeld: 2 triangels, 1 paar
castagnetten, 1 tamboerijn, 1 paar blokjes, 2 trommelbanden.
We mogen aannemen dat de eerste helft van ons bestaan het slagwerk heel beperkt
was met alleen een groskès en een drietal tamboers. Dat beantwoordde ook aan
de behoeften van toen. Het fanfareleven bestond hoofdzakelijk uit op stap gaan:
maanduitstappen, processies, stoeten en serenades.

Het zwarte strikje verwijst naar het begin van de jaren zestig… (foto: Jan Muyldermans)

Pas in 1951 wordt in de notulen vermeld dat 15.870 frank werd ingezameld voor
de aankoop van drie pauken. Dit illustreert dat er een verschuiving plaats vond in
de muziekuitvoering: concerten in zaal en op de kiosk. Vanaf dan zullen andere
slagwerkinstrumenten geleidelijk hun intrede doen.
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Een nieuwe mijlpaal treffen we in een krantenverslag van ons muziekconcert op
1 februari 1968:
“In Officer of the day zorgde het pas opgerichte trommelkorps,
klaargestoomd door Jan Potums, voor een gepaste aanloop tot
een daverende en massaal uitgevoerde Vlaamse Leeuw.”
Gedurende een tiental jaren zouden zij een vast onderdeel vormen in het concertprogramma.
Ontelbaar zijn de anekdotes uit die periode; maar menigeen herinnert zich nog onze
spontaan ingeleide taptoe op de markt tijdens de rondgang met een Sint-Ceciliafeest.
Onder impuls van tamboer-majoor Jean De Greef begonnen we door elkaar te
stappen zoals alleen echte showkorpsen dat kunnen. Geen muzikant die weet hoe
we toen uit die knoop zijn geraakt!

Het bruine kostuum verwijst naar jaren zeventig (foto: Jan Muyldermans)

Het trommelkorps zou een relatief kort, maar heel intens bestaan kennen. In 1970 nam
het 13-koppige trommelkorps tijdens het jaarlijks kunstconcert hun eigen vaandel
in ontvangst uit handen van voorzitter René Symons. In 1972 is er een kortstondige
kink in de kabel maar het bestuur weet de moeilijkheden op te lossen en na een
onderbreking van enkele weken hervatte het trommelkorps zijn repetities met succes:
de groep evolueerde naar een percussieorkest en in oktober 1976 organiseerde het
trommelkorps zijn eerste DRUMFESTIVAL in het PALMHOF en brengt 340 kaarten aan de
man. Een jaar later kronen zij zich tot Kampioen Fedekam Brabant.
Maar het trommelkorps begon meer en meer een eigen bestaan te leiden binnen
de fanfare: ze organiseerden gedurende een drietal jaren in het Palmhof een eigen
teerfeest (‘79, ‘80, ‘81) en ze gingen ook op reis naar Dinant, Brugge en de Beekse
Bergen. Maar in 1981 brak deze bloeiende periode bruusk af wanneer hun dirigent
ontslag nam. In de nasleep hiervan vielen ook de trommelactiviteiten stil.
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Tot op heden bleef de activiteit van een fel afgeslankt trommelkorps beperkt tot het
begeleiden van de stapmarsen tijdens de Sint-Ceciliafeesten. Een trouwe kerngroep
doet dat nu al ruim 25 jaar!

Het blauwe kostuum verwijst naar de jaren tachtig (foto: Louis Muyldermans)

Ondertussen had de slagwerksectie binnen de fanfare een facelift ondergaan: het
drumstel werd een onmisbaar onderdeel en werd aangevuld met pauken, xylofoon
en marimba. Een omvangrijke uitbreiding, niet alleen naar volume, maar ook naar
centen. Het bestuur had ruim een jaar nodig (plannen-beslissen-uitvoeren) om de
ruime opbergkasten te plaatsen die nu nog steeds van dienst zijn.
Deze imposante uitbreiding van onze slagwerkinstrumenten vergde ook een
aangepaste opleiding. Binnen de muziekschool werd steevast gezorgd voor een
leraar slagwerk. Het ontbrak ons nooit aan belangstelling voor slagwerk. Maar helaas,
velen kwamen, maar even vaak verdween hun motivatie op het ogenblik dat de
fanfare vrucht kon plukken van haar investering.

De trommel’kliek’ anno 2011 …

… ieder jaar brengen zij ambiance tijdens
de Sint-Ceciliaoptocht
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VVZ-ouderen
Uit de notulen van 14 februari 1978:
“Schatbewaarder Louis De Ridder zal een kring van V.V.Z.-Ouderen
oprichten en krijgt van het bestuur de toelating om de naam V.V.Z.O. te
gebruiken. Hij zal het bestuur op de hoogte houden van de vordering bij de
oprichtingswerkzaamheden.”
Louis De Ridder vertelde daarover in ons ledenblad Muzaïek van december 1979:
“Wanneer de vriendenkring eerst gestart was met 7-8 comitéleden, groeide die
gelijktijdig aan met evenveel vrouwen. In eerste instantie wilden onze vrouwen
de vriendschapsbanden verstevigen, zodat op 13 april 1978 onze eerste algemene
vergadering, die van 15u tot 19u30 duurde, met meer dan veertig betalende
leden kon starten.”
Niet veel later telde de V.V.Z.O. al 62 leden en gingen ze op stap naar de Limburgse
Kempen, woonden ze een voorstelling bij in de KVS te Brussel en vierden ze samen
kerstfeest. Natuurlijk was er de maandelijkse bijeenkomst. Van een actieve start
gesproken.

De Dagplikkers in 1980 (foto: Frans De Gendt)
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Jan Broothaerts was niet alleen muzikant, acteur, regisseur, entertainer,...
Oudjes dirigeren kon hij ook… tot ieder jolijt! (foto: Jan Broothaerts)

In 1983 vierden ze hun lustrum en was hun programma nog even druk. De bijeenkomsten
waren vaak een ludieke bedoening zoals blijkt uit bijgaande foto uit 1984. Ze hadden
hun eigen showband “De Dagplikkers” bestaande uit gepensioneerde muzikanten,
waarvan de gemiddelde leeftijd 72 jaar was.
Geleidelijk werd hun programma minder druk: ze werden immers een dagje ouder.
Regelmatig haakte er eentje af om gezondheidsredenen. Bovendien was er geen
instroom van nieuwe V.V.Z.-ouderen! De nieuwe generaties gepensioneerden
deelden blijkbaar niet dezelfde broederband of was het gewoon, zoals reeds vroeger
gezegd, een herhaling van “andere tijden andere gewoonten”?
Het groepje V.V.Z.-Ouderen slankte af en hun activiteiten verminderden. Hun hoge
leeftijd begon het organiseren ervan sterk te bemoeilijken. In de notulen van 15
december 2009 lezen we dat de voorzitter meedeelt dat de VVZ-Ouderen zichzelf
heeft ontbonden en haar activa (keukenmaterialen) heeft overgedragen aan de
fanfare.
Het einde van een mooi verhaal dat ruim 30 jaar stand hield.
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De parochiemis in 2011

Prachtig novemberlicht voor onze Sint-Ceciliamis … was wel nodig na een avondje feesten
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La vitta è bella
Een vrome fanfare
Met het woord “Katholieke” in onze naam kan je twee richtingen uit: de politieke of de
godsdienstige. In dit hoofdstuk gaan we op zoek naar verwijzingen in onze geschiedenis
die aantonen dat de kerk, met zijn liturgie en met zijn vertegenwoordigers, veel invloed
gehad heeft op ons doen en laten.
Ons ontstaan wordt toegeschreven aan pastoor Van Doren en aan koster-orgelist
Frederik Everaert. Deze laatste leidde een goed zangkoor en daarnaast bestond in de
parochie een nogal sterke Xaverianenbond. Uit die twee groepen werd gerekruteerd
om de katholieke fanfare “De Vrije Vlaamse Zonen” te stichten. Dit werd beschreven
in ons hoofdstuk “Het Prille Begin”.
In art. 1 en art. 2 van het eerste Algemeen Reglement (20 maart 1927) staat dat een
katholieke fanfare is opgericht met als doel al de katholieken van de gemeente in
één maatschappij broederlijk te verenigen en instrumentale muziek te beoefenen om
ten 1e de processie en gemeentefeesten op te luisteren …/…

De kerkelijke processie in 1938. Sint-Cecilia stapt voor de fanfare met een gelauwerde harp
in haar handen. De huizen zijn versierd met kaarsen en bloemen en er ligt wit zand op straat
(foto: Godelieve Cauwenberghs)
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In art. 4 stelt men dat men zich goed en christelijk moet gedragen.
In art. 21 worden de leden verplicht tegenwoordig te zijn op de begrafenis van een
medelid, bij de processie, …/…
In art. 28 over eventuele ontbinding wordt een rol toebedeeld aan de kerkfabriek …
We overlopen de verschillende toepassingen van deze vrome uitgangspunten:
•

Jaarlijks werden de twee kerkelijke processies muzikaal opgeluisterd (tot 1968).
Over de processie van 11 juni 1939 wordt vermeld:
“Slechts 4 à 5 leden stapten mee achter het muziekkorps. Ons reglement
voorziet hiervoor nochtans eene boete van 5 fr. Het bestuur is van oordeel dat
streng moet opgetreden worden, daar wel de helft onzer leden de processie niet
bijwonen”.

•

Serenade, welke meestal plaats had in de tuin van de pastorij, bij priesterwijding,
bij vertrek of terugkeer van een missionaris.

•

Inhuldigen nieuwe parochiepriesters.

•

Optocht ter gelegenheid van de zerkonthulling van Kanunnik Muyldermans.

•

Een nieuwe vlag betekende feestvieren voor de vereniging maar de vlag diende
eerst wel gewijd te worden.

•

Verplaatsen van fanfareactiviteit of wijzigen van het aanvangsuur in functie van
de liturgische kalender zoals bij Gedurige Aanbidding, missieprediking,…. Zo werd
ook het teerfeest een week verdaagd bij het overlijden van Kardinaal Mercier
(23 januari 1926).

•

De zorg voor een eerbaar (christelijk) gedrag bij de organisatie van het teerfeest:
“De leden mogen voor het noenmaal één en voor het bal twee vrouwelijke
familieleden medebrengen; ’t zij moeder of dochter of zuster, schoonzuster
of schoondochter of vrouw”. Voor het bal dient te worden medegedeeld dat
het een familiebal en geen kermisbal moet zijn, en er diensvolgens met
iedereen (en liefst geen jongens samen) moet gedanst worden en plezier
gemaakt.”

•

Kandidaat-leden worden beoordeeld op het naleven van de zondagsplicht.
Tijdens het teerfeest en jaarvergadering wordt een aansporend woordje gesproken
over het vervullen van de zondagsplicht. Leden die het niet zo nauw namen met
die zondagsplicht werden tot in 1950 door een bestuurslid in vertrouwen hierover
aangesproken.

•

Overleden muzikanten en bestuursleden werden met rouwmuziek begeleid naar
hun laatste rustplaats. In 1978 is er een eerste “incident”: onvoldoende muzikanten
aanwezig om te kunnen spelen waarna een welles-nietes periode volgt.
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Op 20 februari 1975 begeleidt de fanfare de rouwstoet
van ondervoorzitter Jan Daelemans (foto: familie Daelemans)

De fanfare staat opgesteld rond het graf (foto: familie Daelemans)

•

De fanfare liet zelf een “zielemis” opdragen bij het overlijden van een lid.
Naargelang de belangrijkheid (of de rol binnen de vereniging) van de
overledene werd daar veel zorg aan besteed. Ter illustratie het verslag van de
maandvergadering op zaterdag 21.01.1967:
“Nadat vooraf een Eucharistieviering was gehouden voor de zielerust van
onze overledenen Symons August (erelid) en Smets Jozef (voorzitter) in
gesloten familie- en fanfarekring.
Bij deze gelegenheid heeft onze fanfare zich weer eens getoond als één
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grote, samenvoelende en eensgezinde familie. Naast de voltallige families
van beide overledenen, waren ongeveer 200 fanfarevrienden aanwezig. De
Heilige Mis werd opgedragen door Eerwaarde Pater Raymond, zoon van de
overleden voorzitter. De “Dienst van het Woord” was in handen van secretaris
Jef Broothaerts, die gezorgd had voor eigen gebedsintenties. Misdienaar
was Gust Broothaerts, regisseur van ons toneelgild. Ons sextet zong twee
prachtige meerstemmige liederen” Vaarwel mijn broeder” en “Lieve Vrouw
van de Lage landen”. De psalmen werden gezongen door ons knapenkoor,
onder leiding van Gust Smets, zoon van onze overleden voorzitter. Zeer veel
vrienden ontvingen de H. Communie. Het was mooi… groots… ontroerend…
in al zijn droefheid. Alleen onze Katholieke Fanfare is tot zulke dingen in
staat.”
•

Afhalen van de Scherpenheuvelbedevaart. De broederschap van OnzeLieve-Vrouw van Scherpenheuvel is de oudste vereniging van onze gemeente
(1787) en ging in 2011 voor de 225ste keer op bedevaart.

Mariahal Scherpenheuvel 2011

Door zijn sterke binding met het godsdienstig leven van de parochie gingen heel
wat muzikanten mee op bedevaart, uiteraard met muziek! Naar aanleiding van
een jubileumbedevaart of als een fanfarelid zijn 50ste of 60ste keer de bedevaart
deed, ging de fanfare de bedevaart bij haar terugkeer tegemoet tot in Oxdonk
aan het Kapelleke. Vandaag nog gaan jaarlijks een tiental VVZ-muzikanten op
bedevaart en zorgen voor de muzikale begeleiding. Wellicht zijn we daarmee ook
een unicum in Vlaanderen?
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Al spelend op weg naar de Mariahal (foto: Broederschap O.L.V. van Scherpenheuvel)

Soms is een boetetocht wel aangewezen… Scherpenheuvel 2007

•

Het oudejaarsavondsouper van 31 december 1937 werd geannuleerd: het viel op
vrijdag en dus mocht men geen vlees eten en vis was té duur!

•

De bestuursvergadering werd begonnen met een gebed, wat niet zo verwonderlijk
was met de gangbare godsdienstige gebruiken als gebed voor het eten, gebed
voor het slapen gaan,...

•

De keuze van toneelstukken gebeurde mits de goedkeuring van Mr. pastoor die
vooraf de brochure diende te lezen (zie hoofdstuk toneelkring).

Eerlijkheidshalve dient ook gezegd dat het niet altijd klikte met de kerkelijke
gezagsdragers. Soms waren er praktische overwegingen om niet al té katholiek te
zijn. Een mooi voorbeeld is het niet gebruiken van de gildenzaal zodat de vrouwen
konden meedoen met het teerfeest of dat vrouwen mee toneel konden spelen.
Met het Vaticaans Concilie van Johannes XXIII (1958-1963) als godsdienstig inspirator
en The Beatles als symbool voor de jeugdige revolte werd in de Golden Sixties
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onze besloten leefwereld op zijn kop gezet. Niet alleen de praktiserende gelovigen
verdwenen als sneeuw voor de zon, ook de dagdagelijkse zeden en gewoonten
veranderden met een rotvaart. De groeiende welvaart creëerde een verhoogde
mobiliteit wat op zijn beurt onze wereld verruimde: the sky is the limit! Zowat alles werd
bereikbaar en het imago van onze fanfarewereld werd in één klap “oubollig”.
Dit had tot gevolg dat de katholieke verbondenheid van onze fanfare niet langer
expliciet was: de bovenvermelde godsdienstige beleving kelderde met de jaren.

Wat betekent “katholiek” anno 2012 in onze fanfarewerking:
•

In de recentste statuten van 10 november 2009 art. 23 aangaande ontbinding
of vereffening staat:								
In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de
schulden, overgedragen aan een vereniging, stichting of instituut die
hetzelfde doel als de heden opgerichte vereniging nastreeft: een christelijke
en Vlaams geïnspireerde socio-culturele vereniging. Indien er verschillende
dergelijke instellingen zijn, zal de algemene vergadering een keuze maken
of naar haar goedvinden de goederen verdelen onder de instellingen die in
aanmerking komen. Indien geen instelling gekend is met een gelijkaardig
doel, zal de algemene vergadering de goederen toewijzen aan één of meerdere
verenigingen, stichtingen of instituten die een doel nastreven dat in enige
mate verwant is met het doel van onderhavige vereniging.
Hieruit blijkt dat de geest werd behouden (christelijk geïnspireerd) maar dat de
kerk zelf bij die beslissing niet betrokken wordt.

•

Door het nijpend priestertekort kwam in 2010 onze jaarlijkse Sint-Ceciliamis te
vervallen. Ter vervanging wordt de misviering bij de opening van het parochiaal
jaar muzikaal opgeluisterd.

•

Huwelijksmissen van muzikanten (of van leden) worden op verzoek muzikaal
opgeluisterd.

•

Bij overlijden wordt getracht de uitvaartdienst muzikaal op te luisteren mits
overleg met de familie en na raadpleging van de muzikanten (zijn er voldoende
muzikanten vrij?).

•

Bij aanvang van het Sint-Ceciliabanket doet de voorzitter de verwelkoming en
leest een kort gebed.

•

Kandidaat-muzikanten worden niet langer bevraagd over hun godsdienstig leven,
laat staan dat bepaalde regels en of sancties worden opgelegd. Niettemin is en
blijft het streefdoel een stijlvolle vereniging te zijn met respect voor de ethische
waarden en met respect voor ieders spiritueel denken.
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Muzikale politiek
In het vorige hoofdstuk “Een vrome fanfare” schreef ik dat je met het woord
“Katholieke” in onze naam twee richtingen uit kan: de politieke of de godsdienstige.
In dit hoofdstuk volgen we de politieke voetsporen omdat dit onze naam en onze
geschiedenis gekleurd heeft.
In zijn feestrede ter gelegenheid van ons 100-jarig bestaan in 1992 schetste voorzitter
Gust Smets onze politieke roots met volgende woorden:
“Op het einde van de 19e eeuw groeide het protest van de gewone man tegen de
leidende kaste, die ongeveer alle macht had, anti-Vlaams en anti-Katholiek
was. Dat een deel van die opstandelingen zich verenigden in een fanfare
heeft zeker minder te maken met een drang naar cultuur dan met de wil “om
zich te laten horen”.
Bladerend in het beperkt archief van onze vereniging voelen we zo ongeveer
het stichtingsmotief van onze fanfare. Die Zonen van toen zouden Katholiek
zijn, én Vrij zijn én Vlaams zijn. Vrij was toen inderdaad nog voorbehouden
aan een beperkte minderheid. Vlaams was “het voorrecht” van het gewone
volk. Katholiek zijn kon men moeilijk beschouwen als een eretitel.
Begrijpelijk dan ook dat de muziekcultuur (voor zover dat woord al gangbaar
was) vaak een dekmantel was voor andere doeleinden: politieke, ideologische
en al wat er zoal smeulde in een kleine, veelal bekrompen, gemeenschap.
Onze stichters moeten moedige mannen geweest zijn: de strijd aanvatten
tegen de gevestigde macht die in Vlaanderen - probeer het u maar eens voor
te stellen - anti-Vlaams, anti-Katholiek en de verdrukker van het gewone volk
was… met beperkte middelen en in moeilijke omstandigheden hebben zij, in
onze gemeente, een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de ontvoogding van
ons Vlaamse volk. …/…”

We benaderen dit facet van onze geschiedenis in drie tijdvakken die we kunnen
omschrijven als
1892-1945
1945-1980
1980-2012

De fanfare als politieke hefboom.
Het toppunt van politieke macht en muzikale bloei.
De fanfare wordt politiek neutraal.
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1892-1945 De fanfare als politieke hefboom
Het hoofdstuk “Het prille begin” schetst duidelijk de politieke motivatie die tot oprichting
van onze fanfare heeft geleid. De geest waarin en het doel waartoe de fanfare werd
opgericht leeft nog steeds voort in de oudste notulen die we ter beschikking hebben
(periode 1925-1939).

Het oude gemeentehuis anno 1926 (archief Frans De Gendt)

In de bestuursvergaderingen werd regelmatig aandacht besteed aan de politieke
toestand en aan de belangen van de Katholieke Partij in het bijzonder. De muziek bleef
natuurlijk belangrijk, diende vooral om naar buitenuit de sterkte van die Katholieke
Partij te beklemtonen!
Dit engagement maakte dat in de schoot van de fanfare of alleszins op haar initiatief
of met haar medewerking, meerdere socio-culturele organisaties werden opgericht.
Hoe verregaand het politieke engagement reikte kunnen we afleiden uit de volgende
notulen:
19.07.1925

…vraagt of het bestuur wil meewerken voor het stichten van een
werkersbond en een kristen sendikaat …/… ten einde alzoo in onze
gemeente eene Kristene werkersbeweging tot stand te brengen. Al de
leden zijn met hem akkoord en gelasten hem …/…

02.08.1925

Concert in de tuin van voorzitter en burgemeester Van Buggenhout Fr,
naar aanleiding van het naamfeest zijner echtgenote.

13.04.1926

…zal de maatschappij, op verzoek van de plaatselijke afdeling van den
Boerenbond, samen met deze vereniging naar Leuven gaan deelnemen
aan den optocht…
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15.06.1926

...Tevens wordt besloten voortaan op den zondag der maand juli,
dichtst bij den 11de juli, het feest van den Guldensporenslag te vieren.
…/… zal een optocht gehouden worden en vreemde sprekers gevraagd
worden.

16.10.1926

…wordt voorlopig aangenomen een koffiefeest in te richten voor de
vrouwen der leden; mogelijk wordt op die vergadering een Katholieke
Vrouwenbond gesticht.

18.03.1927

…mededelingen te doen op de maanduitstap van volgende zondag:
leden aanzetten voor Katholieke Werkmansbond …/… een woordje
over Patronage en Davidsfonds.

16.02.1930

op de Algemene Vergadering wordt op voorstel van het bestuur een
dagorde voor de vervlaamsching der Gentsche Hoogheschool voorgelezen
en met algemene stemmen aangenomen.

01.06.1930

Deelname plaatselijke Rerum Novarum-optocht. (meerdere jaren)

26.05.1938

Rerum Novarum-viering in Brussel: onze muzikanten, lid van de
Christene Werkliedenbond, nemen er deel aan de optocht.

Datzelfde engagement maakte ook dat het niet evident was om steeds de
eensgezindheid te bekomen of te bewaren in die “grote Katholieke Partij”. Zo ontstond in
en na WO I in Vlaanderen de “Fronters-beweging”. In onze gemeente werd “Vlaamsch
en Vrij” opgericht, aanvankelijk als zang-toneelgroep en rond 1924 uitgebreid met
een trompetterkorps. In de volksmond werden ze “De Fronters” genoemd. Afgaand
op de vele publicaties over de geschiedenis van de Vlaamse beweging kunnen we
vermoeden dat “Vlaams en Vrij” nog Vlaamser wou zijn dan de “Vrije Vlaamse Zonen”.
De Katholieke Partij, waarvan onze fanfare “De Vrije Vlaamse Zonen” het boegbeeld
was, voelde het aan als een mogelijke politieke verzwakking en de fanfare zag de
muzikale concurrentie van het trompetterkorps. De combinatie van beide factoren
leidde tot een bitsige periode die iedereen mee in het spreekwoordelijke bad trok, tot
pastoor en bisdom toe!
De situatie zou aanslepen tot WO II; nadien werd “Vlaams en Vrij” niet meer opgestart.
20.06.1926

Algemeene vergadering “Na een inleidend woord van de heer voorzitter
der maatschappij, waarin deze vooral doet uitschijnen hoe Vlaamsch
en Vrij handelt ten opzichte der maatschappij; en na aangetoond
te hebben dat die maatschappij regelrecht tegen “De Vrije Vlaamse
Zonen” gekant is, en dat voor onze maatschappij, zoo ze deelneemt aan
die vlaginhuldiging, die deelneming zooveel betekent als: Vlaamsch en
Vrij handelt goed en wij hebben geen reden van bestaan meer, wordt
er overgegaan tot een algemeene stemming. Op de 80 aanwezige leden
stemmen er 59 tegen en 20 voor de deelneming; 6 briefjes waren wit of
ongeldig.”
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12.07.1927

Aan de leden zal zondag a.s. worden meegedeeld dat, gezien de
feiten voorgevallen op zondag 10 dezer ter gelegenheid van de
Guldensporenfeesten, deze leden, welke én van de fanfare én van
Vlaamsch en Vrij deel uitmaken, verzocht worden om van een van
beide maatschappijen ontslag te nemen binnen de maand.

22.07.1936

…/… De E.H. Onderpastoor heeft hierop geantwoord dat hem vanwege
het Bisdom verbod was opgelegd deze inlichtingen te geven om ze in
een politiek dagblad in te lasschen, aangezien er in de gemeente 2
Katholieke Partijen bestaan …/…

Het trommelkorps en de toneelvoorstellingen van “Vlaamsch & Vrij”, rivaliteit is zo
oud als de mensheid (foto: Florence De Keersmaeker, affiche: familie Verholen-Lamberts)
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1945-1980 Het toppunt van politieke macht en muzikale bloei
De politieke verstrengeling kunnen we het best aantonen met onderstaande
tabel die illustreert hoe vaak de fanfarevoorzitter tegelijkertijd ook burgemeester
was. De oorlogsperiode 1940-1945 werd niet weerhouden omdat er dan geen
fanfareactiviteiten waren. Bovendien kan men stellen dat de periode 1953-1965
(burgemeester Fr. Meuldermans) weliswaar geen “fanfare-burgemeester” had, maar
de CVP-meerderheid werd in de volksmond als “de sussen” vernoemd en niet als
C.V.P. Dat maakt duidelijk dat de link tussen fanfare en politiek nog overduidelijk was.
Dubbelmandaat voorzitter fanfare-burgemeester:
(Vz=voorzitter fanfare / B=burgemeester van Kapelle-op-den-Bos)

Van Buggenhout Fr.
Van Roy K.
Symons R.

Vz
B
Vz
B
Vz
B

1921
1921

1945
1946
1946
1947

1951
1953
1967
1965

1979
1976

Men mag zonder overdrijven stellen dat het fanfarebestuur zowat 80 jaar of tweederde
van zijn bestaan aan actieve politiek heeft gedaan. Hier rijst de vraag van de kip of
het ei. Was de fanfarebloei een gevolg van het politiek engagement of resulteerde
de fanfarewerking in politiek succes? De naoorlogse periode was zowel politiek als
muzikaal een hoogtepunt.
20.10.1946

Pollitieke verrichtingen CVP waarvoor maanduitstap dient
verdaagd.

21.11.1946

Propagandatocht door de gemeente met het oog op de verkiezingen,
alle leden herbergiers werden bezocht!

16.03.1947

Gemeentelijke huldiging van de nieuwe burgemeester, Karel Van
Roy, onze voorzitter. Onze fanfare begeleidt de burgemeester naar
de kerk voor een dankmis, en brengt hem daarna terug naar het
gemeentehuis.
’s Namiddags nemen wij deel aan de gemeentelijke optocht.

19.06.1949

Na de uitstap met muziek naar een meeting van de CVP.

10.11.1965

Souper van burgemeester Symons.

Maar intussen ontwikkelde de politiek zijn eigen “verenigingsleven” en bijhorende
agenda waardoor politieke items niet langer een agendapunt vormden op het
fanfarebestuur. Bovendien verloor de katholieke binding geleidelijk aan impact en
kwam de Vlaamse ontvoogding (nog) meer naar boven drijven, ook plaatselijk.
Met de opkomst van de Volksunie werd de CVP (en dus ook de fanfare) in 1970
opnieuw geconfronteerd met “andere” Vlaamse Katholieken. De campagne van
de gemeenteraadsverkiezingen verloopt bitsig met publicaties als “Opbouw” en
“Afbraak”. Uiteraard zijn enkele fanfare- (bestuurs-)leden van dichtbij betrokken bij
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deze campagne. Men had helaas ook aanhangers in beide kampen. Het leidt tot een
drietal ontslagen onmiddellijk na de verkiezingen.
De volgende gemeenteraadsverkiezingen (1976) waren heel bijzonder: de fusie van
gemeenten. Een nieuw gegeven dat de rol van de fanfare verder deed inkrimpen.
De tegenstrevers verenigden zich en doorbraken de jarenlange CVP-machtspositie
waarbij de fanfare ook nog een muzikant-bestuurslid verloor wegens zijn familiale
binding met de nieuwe burgemeester.
13.10.1970

Lidmaatschap. Na grondige bespreking …/… De uitsluiting van deze
drie leden is gemotiveerd wegens de feiten die zich hebben voorgedaan bij
de recente gemeenteraadsverkiezingen.

15.11.1970

Sint-Ceciliafeest. Huldiging van …/… en de 8 CVP kandidaten …/…

04.02.1973

Aanwezigheid van CVP-minister Jos Chabert op het kunstconcert. (ook
in 1974).

12.04.1977

Onze fanfare zal niet ingaan op de uitnodiging van de plaatselijke
BSP-afdeling voor de viering van Burgemeester Peeters.

Burgemeester René Symons met de laatste gemeenteraad voor de fusie
(foto uit Nostalgische Terugblik van Pierre Vereecken)

Het politiek engagement beperkte zich ook niet tot de eigen dorpsgrenzen. Waar
aanvankelijk sociale thema’s de reden waren om mee op te stappen in betogingen
evolueerde dit samen met het tijdsbeeld en werd “De Vlaamse Zaak” reden om
mee te gaan betogen. Hierbij moeten we toelichten dat in het interbellum naast
de Vlaamse ontvoogding, die vooral gedragen werd door de slechte behandeling
van de Vlaamse soldaten aan de IJzer, evenzeer een strijdperiode was rond sociale
rechten voor de arbeidersbevolking. Een onrustige periode die gekenmerkt werd door
de vele stakingen en betogingen.
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Onze “Vrije Vlaamse Zonen” lieten zich niet onbetuigd om met hun stapmars
“De Vlaamse Leeuw” de Vlaamse zaak te dienen:

partituur van “De Vlaamse Leeuw”

Rerum Novarum optocht te Brussel

…/…

…/…
20.03.1955

22.10.1961
14.10.1962
15.10.1972
24.11.1974

We noteren gedurende vele jaren
deelname (met een 30-tal muzikanten)
aan de Rerum Novarum-optochten te Brussel.
De fanfare plande nooit een activiteit op de dag van de IJzerbedevaart,
zodat de leden konden deelnemen.
Betoging (met eigen spandoek) “voor democratie en Vrijheid”. Aanleiding
zijn de wetsvoorstellen Collard betreffende verminderde toelagen aan het
vrij onderwijs. Wellicht was dit ook de oorzaak van niet deelname aan de
Vlaamse kermis van de plaatselijke Socialistische Fanfare De Werker op
2-3-4 juli 1955.
Mars op Brussel over de taalfaciliteiten.
2de Mars op Brussel.
Betoging in Vilvoorde tegen de verfransing, de vervuiling en de
vervreemding van Vlaams-Brabant.
Betoging in Halle gericht tegen de verdere uitbreiding van het aantal
gemeenten met faciliteiten, tegen de verfransing in Vlaams-Brabant en
voor de beperking van Brussel-19.
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1980-2012 De fanfare wordt politiek neutraal
Onze fanfare neemt meer en meer afstand van de plaatselijke politiek en de redenen
hiertoe zijn velerlei. De fusiegemeente had al heel vlug een andere “hartenklop” dan
de eerder gesloten dorpsgemeenschap van onze voorvaders-stichters. De sociaaleconomische omwenteling die zich vanaf de jaren zestig heel sterk doorzette,
boetseerde ook een andere samenleving. Tradities verdwenen als sneeuw voor de
zon. Het vertrouwde verenigingsleven van weleer kreeg concurrentie op velerlei
terreinen en niet in het minst van nieuwe media en ongeremde mobiliteit. Het dorp
gooide zijn ramen open en verkende de wereld.
Nieuwe muzikanten werven en vooral ze behouden, werd erg bemoeilijkt door de
trend dat haast iedereen hoger onderwijs volgde. Bovendien was het fanfare-imago
niet meer zo sexy bij de jeugd dat een voorkeur leek te hebben voor riet- en/of
snaarinstrumenten of keyboard. Buiten fanfare en voetbal kon je naar de zwemclub,
naar judo, basket, volleybal, scouts, Chiro, enz.
Binnen deze context evolueerde de fanfare bewust naar een “low profile” op het
gebied van politiek. We trachten met enkele kanttekeningen bij de laatste drie
decennia de huidige relatie tussen fanfare en politiek te duiden:
•

CVP organiseerde een aantal jaren een muzieknamiddag voor de jeugd; de
fanfare hielp jureren en leverde het grootste aantal deelnemers.

•

Geen sprake meer van om muzikanten of leden “te selecteren” op basis van
godsdienstige of ideologische redenen.

•

Fanfareleden kandideerden op verschillende lijsten (!) maar maakten geen
gebruik van de ledenlijst om propaganda te voeren.

•

Het is wel zo dat CD&V-mandatarissen het sterkst vertegenwoordigd waren
en zijn in onze vereniging, maar politieke thema’s komen niet op de agenda.
Anno 2012 is binnen het fanfarebestuur geen politiek mandataris meer actief.

•

Een goede relatie met het gemeentebestuur en de andere muziekverenigingen primeert. Dit uitte zich ondermeer met een geëngageerde
medewerking aan de Kanunnik Muyldermansviering, de Kinderhoogdag en
de Week van de Amateurkunsten.

•

Ook de lust om te betogen is verdwenen… met uitzondering van een
plaatselijke betoging met de actiegroep MENZ voor het vrijwaren van het
“Bos van Aa”.

Hiermee wordt dit hoofdstuk afgesloten en de bedoeling was een bondige maar
objectieve analyse te maken over de politieke betekenis van onze naam. Zoals bij
het godsdienstige luik ligt er een duidelijke breuklijn midden de 20ste eeuw: nogmaals
blijkt hoeveel erosie de tand des tijds kan veroorzaken aan de oorspronkelijke idealen.
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Het Sint-Ceciliafeest
Het jaarlijks Sint-Ceciliafeest heette aanvankelijk “Jaarlijks Teerfeest” en wordt pas in
1966 in de notulen vermeld als Sint-Ceciliafeest. Het is wellicht de traditie die het langst
wist stand te houden en waarvan de basiskenmerken vandaag nog steeds aanwezig
zijn, zij het aangepast aan de veranderende tijden. Weerom via een getuigenis van
Mon Selleslag weten we hoe hij als jongeling zijn eerste “Teerfeesten” heeft beleefd:
“Ceciliafeesten kenden we eigenlijk niet, het was “teren”. Dat gebeurde telkens
de eerste week na gedurige aanbidding, eind januari, het putteke van de
winter. Het was soms zo koud dat onze pistons op straat vastvroren. Maar
ja, de boeren wilden het zo want dan was het graan gedorst en al het werk
gedaan; men had dus alle tijd om te feesten.
Het begon ’s maandags met een H. Mis om 11 uur. Dan werden enkele
herbergen bezocht en tegen 13 uur trokken we naar het oud gildenhuis voor
een feestmaal. Dat bestond gewoonlijk uit soep met ballekens, bouilli met
wortelkens en rosbief met savooi en patatten. Het teerfeest was alleen voor
de mannen want gemengde samenkomsten mochten niet doorgaan in het
gildenhuis. Na het diner werden nog enkele herbergen bezocht en ’s avonds
trokken we dan “al half in de wind” opnieuw naar het gildenhuis. Nee, geen
bal want er was geen muziek en er waren geen vrouwen! Alleen maar drinken!
De vaten bier lagen daar op een rij, ieder kreeg een grote pint – zo van die
zware halfliterglazen – de (fanfare)knaap sloeg de kraan in ’t vat en ’t spel
kon beginnen. Ieder ging zo dikwijls bijvullen als hij wou. Was het vat af, dan
begon men aan een ander. Het vervolg kun je wel raden: een bende dronken
mannen die allerhande zotte toeren uithaalden. Men bracht een kruiwagen,
kroop er met 2 of 3 man op en de zatste moest er de zaal mee rondrijden …
waarbij die om de haverklap omsloegen en op de grond lagen te ploeteren.
Anderen trokken vrouwenkleren aan en kwamen gemaskerd met de zatte
mannen dansen en dat zonder muziek! Soms werd de zaal stiekem verlaten
om bij een of ander lid de geit uit stal te halen en de zaal binnen te voeren.
Daar werden dan allerlei streken mee uitgehaald zoals het beest leren bier
drinken. Hoe men in de kleine uurtjes naar huis sukkelde kun je wel raden.
Op dinsdag hetzelfde programma met dezelfde scènes … en soms, als een boer
een rund ten beste gaf, werd er op woensdag nog verder gefeest! Maar dat was
alleen mogelijk voor de “moedigsten” en zij die nog wat te verteren hadden.
Er waren mannen die zo drie weken aan een stuk konden “teren”: eerst met de
Sussen, daarna met de boerenbond, en ten laatste met de pompiers.
Na de oorlog is men wat breder gaan denken: men heeft de vrouwen laten
meefeesten en het gildenhuis is er niet van ingestort! ”
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In de nabespreking van het “Jaarlijks Teerfeest” in 1926 lezen we de bevestiging dat
de vrouwen mochten meefeesten:
”Om 2 uren werd het noenmaal genoten waaraan 225 (mannen en vrouwen)
deelnamen. Het teerfeest van 1926 mag eene der welgelukte feesten geheeten
worden sinds het ontstaan. Dit getuigt van den bloei en den groei onzer
Maatschappij.”
Nu we weten hoe onze voorouders “teerden” gaan we de geschiedenis van dit feest
verder bekijken met enkele specifieke kenmerken als leidraad.

Datum
Dit feest ging normaal door op de 3de maandag en dinsdag van januari. Uit de
verslagen van 1925 leren we dat er onvrede is over deze regeling en er werd gepleit
voor zondag en maandag, wat in 1928 effectief gebeurt:
“opdat de werklieden aldus geen twee of drie dagen werkverlet zouden
moeten dragen”.
In 1948 werd het teerfeest verplaatst naar de derde zondag en maandag van
november en sindsdien bleef dit bijna ongewijzigd. Bijna, omdat in de jaren zeventig “het
weekend" een aanvaard begrip werd en het fanfareleven steeds meer concurrentie
kreeg van andere ontspanningsvormen. Het was niet langer vanzelfsprekend om een
of twee dagen verlof te nemen om “te teren”. De tweede dag raakte de fanfare
enigszins “onderbezet” door werkende of schoolgaande muzikanten. Vanaf 1977
werd gefeest op de 3de zaterdag en zondag van november.

Programma
Het feestprogramma van 1927 zag er in grote lijnen als volgt uit:
Eerste dag: 		
10u30		
Samenkomst bij een lid-herbergier
			11 u		Misviering
			12 u 		Herbergbezoek (5 herbergen)
			14 u		Middagmaal (vrouwen kwamen 			
					rechtstreeks samen in de zaal)

			Avond

Bal

Tweede dag:
voormiddag: biefstuk
			11 u		Herbergbezoek (9 herbergen)
14 u
Koffiefeest voor de vrouwen
			17 u 		Avondmaal
			Avond
Bal
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Dit basisprogramma bleef standhouden tot midden in de jaren zeventig. Enkel de koffie
voor de vrouwen is vrij vlug geschrapt. Door het opschuiven naar zaterdag en zondag in
1977 diende men te zorgen voor een andere inpassing van de misviering. De misviering
op zondag verdwijnt in 2010 uit het programma. Door de stijgende organisatiekosten
en bijgevolg ook van de deelnameprijzen kwam de tweede dag echter steeds meer
onder druk te staan. Men “dineerde” op de eerste dag en experimenteerde op
de tweede dag met een koffienamiddag. Deze werd opgeluisterd door de eigen
jeugd maar het sloeg niet aan. Na enkele varianten op dit thema kreeg de tweede
dag vanaf 1996 een andere invulling die vandaag nog steeds van toepassing is. Het
traditionele anker van de tweede dag - biefstuk- bleef hierbij overeind, met dit verschil
dat men vroeger de tweede dag hiermee begon en er nu mee afgesloten wordt.
Een kleine rekensom leert ons dat vroeger, tijdens het teerfeest, 18 herbergen werden
bezocht. Dit werd drastisch herleid zoals blijkt uit het feestprogramma van 2010:
Eerste dag:		
13u30		
Samenkomst bij een lid-herbergier
			14u15		Herbergbezoek (3 herbergen)
			16u30		Feestmaal
			21u00		Bal
Tweede dag:		
10u00		
Samenkomst bij een lid-herbergier
			10u45		Herbergbezoek (3 herbergen)
			12u30		Biefstuk
			…/…		nakeuvelen tot…

We weten dat er in de
beginjaren ook een derde
dag was, een traditie die,
weliswaar vermomd, lang
heeft standgehouden. Tijdens
de praktische mededelingen
bij het einde van het diner
op de tweede dag volgde er
een uitnodiging “voor wie tijd
en goesting had om de zaal
op te ruimen” … en zo schreef
die derde dag zijn eigen
geschiedenis,
ondermeer
door de boerenhesp die in
de herberg “Ponderosa” (bij
Den Boeck) van de balk werd
gehaald.

Herbergbezoek: De stop aan De Kring in 2007
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De locatie
Hier moeten we aanstippen dat onze katholieke fanfare aanvankelijk feestte in de
katholieke gildenzaal maar deze verliet om elders (zaal Verbruggen) te feesten
omdat dan de vrouwen mochten meedoen aan het teerfeest. Iets wat we eveneens
konden vaststellen bij onze toneelkring die ook verhuisde uit de gildenzaal om tot een
gemengde rolbezetting te kunnen komen.
Vervolgens werd er vele jaren “in eigen beheer” gefeest in zaal “Het Witte Paard”
(tot 1970). Het bestuur moest zorgen voor een “verantwoordelijke zaalverwarmer”: hij
diende de kachels aan te maken én te onderhouden want centrale verwarming was
daar nog niet uitgevonden!
In 1971 verhuisde het Sint-Ceciliafeest naar de feestzaal “Het Palmhof”. Dit had het
grote voordeel dat er hier een vorm van “all-in” was. Dit verlichtte het organiseren.
In 2011 sloot deze zaak echter haar deuren. Na exact 30 jaren van een ongewijzigde
formule stond het bestuur plots voor een nieuwe, grote uitdaging omdat heelwat
“routine” hierdoor verdween. Uiteindelijk opteerde men voor de parochiezaal “SintJozefkring” als locatie waarmee de cirkel weer rond is!

Het menu
Elk jaar opnieuw werd enorm veel tijd besteed (of verspild) aan het menu en de
verpachting van het feest waarbij vooral de vleeslevering een taaie brok was om
door te slikken: al of niet beurtrol, prijsbedinging, kwaliteit, enz. enz. Maar men kwam
er telkens wel uit!
De gelukkige die mocht leveren had echter wel enkele verplichtingen:
“hij verbindt zich aan den prijs van 16 fr. de spijzen te bereiden en op te dienen,
alsook de muzikanten voor ’t bal een avondmaal te geven en op ieder der dagen
een halve ton bier af te tappen.”
Na WO II wordt het teerfeest niet langer uitbesteed maar in eigen beheer georganiseerd met als kok mejuffrouw Marieke Goossens die dat ruim 20 jaar zou volhouden.
Typisch voor die jaren was ook dat de jonge meisjes (dochters, vriendinnen, lieven)
opdienden en dan ‘s avonds naar het bal mochten. In "Het Palmhof" (1971) zorgt de
all-in formule er voor dat zij kunnen meefeesten in plaats van te werken!
In tegenstelling tot vele andere evoluties verandert het menuconcept amper: men
kiest steevast voor een viergangenmenu. Wel blijkt dat de tweede dag iets soberder
(of minder feestelijk) is dan de eerste dag. Die tweede dag beperkt zich uiteindelijk tot
het eten van een biefstuk.
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Biefstuk in 2007

1927
1ste dag

2de dag

1939

•

Soep met
ballekens

•

Soep met
ballekens

•

Bouilli met
wortelen

•

Bouilli met
erwten en
wortelen

•

Rosbief met
aardappelen

•

Nagerecht

Biefstuk (voor de
mannen)
• Koffie (voor de
vrouwen)
• Stoofkarbonaden
met
aardappelen.

2005
•

Pompoenroomsoep

•

Escaloppe van zalm
met scampi

•

Gepekelde varkenscarré

• Rosbief met
aardappelen en
schorseneren

•

•

•

Pateeke

•

Biefstuk

•

Bavarois van
speculoos

•

Biefstuk

Tomatensoep

• Rosbief met
aardappelen en
witloof

Vanaf 1960 werd het menu uitgebreid met een voorgerecht. Eenmaal in “Het Palmhof”
(jaren zeventig) was het steevast een viergangenmenu met vis als tussengerecht. In
die periode wordt de wijn aan tafel een vast onderdeel.

De menukaart van het teerfeest in 2008
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Misviering
De misviering was jarenlang de start van het teerfeest of Sint-Ceciliafeest ongeacht of
het nu begon op maandag, op zondag of op zaterdag. Er werd bij een lid-herbergier
samengekomen en met muziek ging men naar de kerk waar de bestuursleden
vooraan in de kerk plaats namen. Er werden intenties gelezen voor de overleden
leden.
In 1977 bij de overstap naar zaterdag werd een eigen misviering gevraagd die
muzikaal werd opgeluisterd. Toen de schaarste aan priesters voelbaar werd, vonden
wij geen celebrant om op zaterdagnamiddag de mis voor te gaan. Na ruim 100
jaar moest het bestuur in 1997 willens nillens opnieuw overstappen naar de gewone
zondagsmis, wat niet door iedereen als geslaagd werd ervaren na een avondje uit.
2009 werd een keerpunt: door het wegvallen van de zondagsmis in onze parochiekerk
en omdat de zaterdagmis te laat aanvangt, is er geen oplossing meer voorhanden die
past in het feestschema. De fanfare sloot zich aan bij andere christelijke verenigingen
om de mis samen te vieren. Dit mondde uit in het opluisteren van de jaarlijkse
parochiemis begin september. Sindsdien heeft het Sint-Ceciliafeest dus geen eigen
misviering meer.

Het bal
Na het-bal-zonder-muziek uit de beginperiode wordt na WO I beroep gedaan op
eigen muzikanten of muzikanten van naburige fanfares om het bal muzikaal op te
luisteren. Vanaf de jaren vijftig evolueert dat naar een orkest en in de jaren zeventig
kennen we de geleidelijke overgang naar de dj.
Over het bal kunnen we nog meegeven dat mannen en vrouwen afzonderlijk
samenkwamen in verschillende herbergen. De mannen vertrokken met muziek en
gingen hun dames “afhalen” en zo trok men in stoet naar de zaal. Het uur zal wellicht
21u geweest zijn omdat de boeren eerst “de stal moesten doen”.
Het bestuur gaf ook richtlijnen mee die het goed fatsoen en de eerbaarheid moesten
waarborgen zoals we reeds aanhaalden in “Een vrome fanfare”.
Typisch voor de naoorlogse periode zijn de ”zoetekes” en de “zoutekes”: de muziek
stopt en de orkestleider zegt dat de vrouwen betalen voor de mannen of omgekeerd.
Gevolg: een stormloop naar de toog waar men naar keuze een zoete likeur of jenever
diende te drinken; het was een manier om de kas te vullen.
Maar het feestgedruis verminderde en vanaf 1982 is er enkel nog de eerste dag bal.
Zelfs voor die ene avond dient veel creativiteit aan de dag gelegd om te overleven,
maar dat lukt uiteindelijk wel.
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Animatie
Het feest betekende niet alleen “eten”, twee ingrediënten zijn al die jaren overeind
gebleven: de toespraak van de voorzitter en de viering van jubilarissen. Al naargelang
de periode werd dat aangevuld met een toespraak van de dirigent, een tombola,de
vuurdoop van jeugdige muzikanten, conferences of “optredens” door eigen mensen
of ingehuurde artiesten.

animatie 2007			animatie 2008			animatie 2009

Deelnemers
Het jaarlijks teerfeest of Sint-Ceciliafeest is ongetwijfeld het alleroudste familiefeest
van de fanfare. Als dusdanig kan het aantal deelnemers beschouwd worden als de
barometer die ons vertelt of het al dan niet mooi weer was. 1926 is de eerste editie
waarvan we het aantal deelnemers kennen, vervolgens stappen we per tien jaar
verder en sluiten af met 2011 als laatste jaar.
In de twee laatste kolommen geven we het maximum en het minimum aantal
deelnemers dat we ooit noteerden. (1946 tellen we hierbij niet mee wegens te kort na
WO II, in de jaren dertig geen vermelding van aantal deelnemers)
1926
226

1936
?

1946
121

1956
153

1966
217

1976
292

1986
201

1996
150

2006
188

2011
175

1973
319

1998
141

Cijfers zeggen niet alles maar hieruit blijkt toch dat onze fanfare een vrij stabiel
ledenbestand heeft gekend met minimaal 140 deelnemers aan zijn jaarlijks familiefeest.

Aan tafel in 2011
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Muziekconcert
In de eerste helft van onze geschiedenis was het programma vooral gebaseerd op
marsen spelen: maanduitstappen, optochten, processies, stapwedstrijden, serenades.
Daarnaast was de motivatie om een instrument te bespelen vaak ingegeven met de
bedoeling anderen te amuseren. Er waren al “dansboekjes” beschikbaar om bals te
spelen met wals, polka, mazurka, mars. Bleef nog een derde peiler: het muzikaal peil
opdrijven door moeilijke werken in te studeren en dat waren dan arrangementen van
bekende operamelodieën. Onder de vorm van “potpourri’s” en “fantasies” brachten
de dirigenten/arrangeurs ook de moeilijkere muziek binnen het bereik van onze
fanfaremuzikanten. Van ons toenmalige dirigent, Willem Andries, weten we dat hij
tientallen arrangementen schreef voor onze “Vrije Vlaamse Zonen”.
Vanaf 1925 stond jaarlijks een “Kermisconcert op kiosk” geprogrammeerd op katuitkermis, de zondag na de kermis in september. Het is niet meer te achterhalen wat men
met “concert” bedoelde: speelde men gewoon marsen of speelde men al typische
concertwerken? Wellicht een combinatie van beide.
Dit kioskconcert mogen we als de voorloper beschouwen van het latere jaarlijks
“Kunstconcert” in februari. In 1947 was er op 30 april een “concert in de tuin van de
voorzitter” wat op zondag 4 april 1948 gevolgd werd met een ”Muziekconcert” in
zaal “Het Witte Paard”. We mogen aannemen dat dit ons eerste concert was in een
gesloten zaal. Gelijktijdig besliste men om het concert aan te vullen met het optreden
van een bekend zanger (of zangeres), een humorist, een kleinkunstenaar. Ook de
presentatie van het concert werd bijgeschaafd: het concert werd aaneengeregen
met bindteksten. Het muziekconcert evolueerde tot het belangrijkste evenement
binnen het jaarprogramma van de fanfare.
In 1953 werd het muziekconcert geprogrammeerd op de eerste zondag van februari
en dat bleef zo tot 2002 of juist 50 maal!
Tussen 1970 en 1975 bereikte het muziekconcert zijn hoogtepunt met een
kaartenverkoop die telkens de kaap van 700 stuks ruim overtrof. We konden rekenen
op de aanwezigheid van ministers, het optreden van het trommelkorps, de
jeugdfanfare en ons eigen koor. In die periode was het ook gebruikelijk om met grote
delegaties (tot 20 man) naar de concerten van naburige fanfares te gaan. Een vorm
van representatie die langzaam afbrokkelde waardoor de belangstelling voor het
eigen concert ook duidelijk afnam.
Het katuitkermis-concert en het jaarlijks kunstconcert hebben vele jaren dubbel
gelopen. In een schrijven van het gemeentebestuur op 18 augustus 1983 werd
meegedeeld dat het katuit-kermis-concert “in zijn huidige vorm” werd afgeschaft.
In 1987 kreeg het Witte Paard een nieuwe bestemming als discotheek en de nieuwe
specifieke inrichting maakten verdere concerten onmogelijk. Er was geen ander
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kunstconcert in “‘t Witte Paard” in 1973

alternatief dan het Palmhof maar dit was op het gebied van akoestiek en zaalcomfort
een stap achteruit. Er was binnen de gemeente echter geen geschikte concertruimte
voorhanden.
In de jaren negentig evolueerde de zondagavond meer en meer naar een televisieavond
met programma’s als “Huis van wantrouwen” en “Morgen maandag” en series als “Stille
Waters” die de belangstelling voor de concerten verder deed afnemen. In 2003 werd
overgestapt naar zaterdagavond.
De afnemende belangstelling was ook de aanleiding om een andere formule te zoeken
met als resultaat dat ieder jaar een andere muziekvereniging uit de hafabrawereld werd
uitgenodigd om het tweede gedeelte te verzorgen. “Dubbelconcert” in plaats van het
vroegere “Kunstconcert” waarbij de “kunst” niet vervangen werd maar integendeel
veelzijdiger en hoogstaander is geworden. Het betekende ook dat we moesten rekening
houden met de kalendermogelijkheden van de gevraagde gast. De datum durfde al eens
te verschuiven! Maar samengevat evolueerde het zo:

Katuit kermis

Kunstconcert

datum

van

tot

waar

3e zondag
september

1925

1983

Kiosk

1e zondag april

1948

1952

Het Witte Paard

1e zondag
februari

1953

1986

Het Witte Paard

1987

2002

Palmhof

1e zaterdag
februari

Dubbelconcert

2003

Palmhof

1e zaterdag
februari

2004

2005

1e zaterdag
februari

2006

heden

SGI - Turnzaal
SGI - Gonzaguazaal
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Op het gebied van uitgevoerde werken dient gezegd dat er geen documenten van
de concerten uit de periode van 1892 tot 1949 te vinden zijn. Vanaf 1950 ontbreekt
hier en daar nog een jaartje.
Ik heb geopteerd om enkel het programma van het winterconcert in aanmerking te
nemen omdat dit concert ontegensprekelijk de langste traditie heeft en deels ook in
de archieven terugkomt en omdat alle andere optredens putten uit het repertoire
van het winterconcert. Het omgekeerde is ook wel gebeurd.

Kiosk Hotton 2008

Het achterhalen van een juist aantal uitvoeringen van een bepaald werk was niet
haalbaar omdat van festivals, wedstrijden, gastoptredens er slechts sporadisch archief
voorhanden is. We moeten ons dus beperken tot “ Hoe vaak werd een bepaald werk
uitgevoerd op het winterconcert?” en dan ontstaat de volgende VVZ-hitlijst aller tijden:
1.

Epaminondas

1954

1968

1971

1974

1977

2.

Finlandia

1954

1955

1956

1957

1969

3.

American Patrol

1970

1972

1977

1985

1986

Barbier van Sevilla

1951

1955

1956

1960

1965

Triomfmars uit Aïda

1970

1971

1975

1987

Englandvaarders

1951

1952

1964

1983

5.

1990

Bij het verzamelen van de programma’s merk je ook een evolutie: de laatste generaties
dirigenten vallen niet graag “in herhaling” en zoeken als alternatief naar bewerkingen
van actuele hits. Dit om het boeiend te houden voor de jongere generatie muzikanten.
Daarnaast is een vrij groot aanbod van nieuwe specifieke hafabra-composities die
het hernemen van de oude klassiekers sterk afremmen. Sinds een aantal jaren is er
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ook de afbouw van het aantal uitgevoerde werken door de formule “dubbelconcert”
waardoor de behoefte om een werk te hernemen ook vermindert.
Je zou kunnen denken dat dit statistisch verwerken van de programma’s een saai
werkje was, niets is minder waar. Ieder programma riep herinneringen op. De Slavische
Mars van Peter Tschaikovski herinnerde aan het concert in de zoo van Antwerpen.
Moskwa blijft verbonden aan de wedstrijd in Westerlo-Voortkapel waar onze fanfare
een schitterende uitslag realiseerde: 95% in ereafdeling. Met Pentagram van De Meij
en Spirit of independence van Van der Roost namen we in Ternat 2001 een ticket
“retour” naar lagere afdeling.

Muziekconcert 2009

Aperitiefconcert 2010
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Op (uit)stap…
De maanduitstappen vormden zeer lang de ruggengraat van het jaarprogramma.
Het was aanvankelijk een veelzijdige activiteit: muzikaal optreden, veranderen van
lokaal, ledenvergadering én zich tonen aan de bevolking. Hoe belangrijk dit laatste
was in de beginjaren blijkt uit het stichtingsverhaal:
“Van links of van rechts kwam er al eens een “afdankertje”: een versleten bugel,
een geblutste tuba … desondanks waren er mannen die uit die instrumenten
klank konden halen. Het ongeduld groeide echter snel en zodra er zo’n vijftal
instrumenten waren besloten ze bij hun eerstvolgende uitstap te spelen.
Voorzichtigheidshalve speelde men niets anders dan de liederen die iedereen
kon zingen. Dit had het grote voordeel dat de muzikanten zelf konden horen als
ze fout waren en dat de zangers gewoon bleven doorzingen als de muzikanten
vals speelden.”
Met de getuigenissen uit die periode als leidraad kunnen we ons enigszins inbeelden
hoe dat in het begin van de 20ste eeuw verliep:
“We trokken door de gemeente met een bende kinderen dansend en springend
vóór ons. Als we ter plaatse kwamen, maakten ze een kring rondom de
muzikanten. Ook de volwassenen kwamen in het deurgat staan en wuifden
ons vriendelijk toe. In de winter bleven we in het dorp, in de zomer deden we
de buitenwijken aan. We moesten dan naar Oxdonk bij de Spuiter en naar
Waterlo; naar’ t eind van de Kuiermanstraat bij Putteke; naar de Bormstraat
bij Dopers, bij Den Berg en bij de Geraard; naar de Triest bij Metteken en bij
Den Boer. We hadden zelfs een café in ’t Moer voorbij de Valk in het uiterste
uithoekje van Kapelle.”
In die periode werd de maanduitstap ook meestal “verhuizing” genoemd. Dit kwam
omdat toen om de maand van repetitielokaal werd veranderd. Dat hield in dat
pupiters en alle andere materiaal per stootkar diende “verhuisd” te worden van de
ene herberg naar de andere.
“Elke derde zondag was het verhuizing. We vertrokken met muziek aan het
café waar we die maand gerepeteerd hadden, om te eindigen waar de volgende
maand de herhalingen zouden plaats hebben. Dus moesten pupiters en
muziekmateriaal door de knaap overgebracht worden. Repeteren deden we in
alle herbergen, hoe klein ze ook waren. Dikwijls heb ik versukkeld gezeten met
mijn bombardon zo ergens in een hoekje op een versleten bank, in een slecht
verlicht lokaal.”
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Maar dit evolueerde onder druk van het groeiend
aantal muzikanten waardoor steeds minder herbergen
nog in aanmerking kwamen om te repeteren. Vlak
voor WO II waren er nog slechts twee.
De maanduitstap werd een bron van allerlei
anekdotes waarvan er enkele in dit herinneringsboek opduiken. Naast de fratsen en belevenissen
evolueerde de maanduitstap vrij vlug naar een
soort algemene vergadering met mededelingen,
stemmingen over al of niet ingaan op een
uitnodiging, het aannemen van nieuwe leden, de
aanbetaling van bijdragen en boetes.
De maanduitstap was duidelijk een vorm van
democratische besluitvorming, een vorm van
“interactie” tussen bestuur en leden. Het Algemeen
Op stap rond 1928
uit ‘Kapelle-op-den-Bos in oude
Reglement van 20 maart 1927 bepaalde hierover (foto
prentkaarten’ van H. Van de Ven)
het volgende:
Art. 20 b) De maandelijksche vergadering voor spelende- en eere-leden heeft
plaats den derde zondag van iedere maand om 4 uur in het door ’t bestuur
aangewezen lokaal. Op die vergadering wordt het nieuws meegedeeld, worden
de belangen der maatschappij besproken, gestemd over al de punten die het
bestuur voorlegt.
Art. 20 c) De jaarlijksche vergadering wordt gehouden den derde Zondag
der maand Februari. Op die bijeenkomst wordt, buiten de punten der gewoon
vergadering ook verslag gegeven over het verloopen jaar, en om de twee jaar
de helft van het bestuur verkozen.
Art. 22) De maandelijksche vergaderingen worden gehouden bij de ledenherbergiers in de volgorde welk het bestuur vaststelt.
Bij elke maandelijkse uitstap werden 3 à 4 herbergen bezocht. Als men een extra uitstap
had om een of andere feestelijkheid op te luisteren dan vertrok men ook vanuit een
herberg. Die herbergbezoeken werden nauwkeurig opgelijst in tabellen, achteraan
in de verslagboeken. Bedoeling was alle herbergiers tevreden te houden want het
aantal leden-herbergiers bepaalde mee de uitstraling van de fanfare! In 1935 telde
onze fanfare niet minder dan 17 leden-herbergiers. Zo ging de maanduitstap minstens
één keer per jaar naar de gehuchten Oxdonk, Triest en zelfs in het Moer waar ook
leden-herbergiers woonden. Bormstraat-kermis werd ook niet vergeten!
In 1948 besliste het bestuur een einde te maken aan de maandelijkse verhuizing van het
repetitielokaal en wordt een beurtrol opgesteld per 6 maanden met twee herbergen.
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De maanduitstappen zelf blijven een belangrijke activiteit waaraan ook de ereleden
deelnemen, zo vermelden de notulen 77 aanwezigen op de maanduitstap van
zondag 18 maart 1951.
Vanaf 1960 opteerde men voor een vast repeteerlokaal “Onder Den Toren”
met muzikant Emiel Van Loock als lokaalhouder. Er werd nog gerepeteerd in het
café en dat betekende dat de cafébaas alles diende klaar te zetten. Door de
aanzwellende muzikantengroep was dit op termijn ook niet houdbaar. In 1973
besliste een speciale bestuursvergadering over de bouw van een repetitielokaal
achteraan deze herberg.

Op stap begin de jaren ‘70 aan de tunnel in de Oudstrijdersstraat

De maanduitstappen verloren echter geleidelijk hun bestaansreden bij gebrek aan
leden-herbergiers én bij gebrek aan interesse bij muzikanten én ereleden. Het bestuur
besloot tot het geleidelijk afbouwen van de maanduitstappen:
“18 februari 1973: De uitstappen zullen voortaan nog alleen doorgaan wanneer
zij gekoppeld kunnen worden aan een of andere manifestatie of aktiviteit”.
En vanaf 1976 bleef dit beperkt tot één (maand)uitstap gekoppeld aan de statutaire
jaarvergadering op de derde zondag van januari. Na een tiental jaren kwam ook op
deze formule sleet. Heel vaak werd het muzikale gedeelte gewoon afgelast omwille
van het barre winterweer en de daaraan verbonden slabakkende aanwezigheid.
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De statuutwijziging van 19 januari 1989 anticipeerde op deze situatie en versoepelde
het artikel over het bijeenroepen van de jaarlijkse algemene vergadering.
“art. 12 De jaarlijkse gewone algemene vergadering gaat principieel door op
de derde zondag van januari. Op deze vergadering wordt verslag uitgebracht
over het verlopen jaar en wordt, om de twee jaar, het bestuur voor de helft
vernieuwd. Het bestuur is gemachtigd deze gewone algemene vergadering naar
een andere datum te verleggen.”
De algemene jaarvergadering onderging onmiddellijk een grondige facelift: op
16 februari 1990 organiseerde men voor alle leden én hun dames een souper als
jaarlijkse algemene vergadering. Er zijn 150 deelnemers. Dit bleek te beantwoorden
aan een eigentijdse behoefte want deze formule is in 2012 nog steeds werkbaar en
bereikt tussen de 150 à 180 deelnemers. De “catering” gebeurt grotendeels in eigen
beheer door de bestuursleden. Via een tafeltombola wordt de kostprijs gedrukt want
voor een statutaire vergadering kan je moeilijk een deelnameprijs vragen!
Na 20 jaar ongewijzigde formule besliste de fanfare in 2005 om de “rechtspersoon”
te wijzigen van “feitelijke vereniging” in ”vzw”. Dit is gebonden aan een specifieke
wetgeving waardoor de vroegere bestuursverkiezingen komen te vervallen
want alleen de effectieve leden (dit zijn de bestuursleden) hebben stemrecht.
De algemene ledenvergadering blijft behouden maar heeft nu nog enkel een
informatief karakter.
Trapsgewijze verloor de zo belangrijke uitstap uit de beginjaren zijn bestaansreden. Als
de voornaamste oorzaken kunnen we aanwijzen:
-

Concerten vervingen het op straat spelen
Processies, serenades, optochten verdwenen
Ook de leden-herbergiers verdwenen…
Een vast repeteerlokaal verving “de verhuizing”
De besluitvorming binnen de vereniging is niet langer “openbaar”

Een uitstap … of op stap gaan !
Eén facet is nog niet belicht: het kwaliteitsaspect van de uitstap. De fanfares waren
bij hun ontstaan een afspiegeling van de militaire korpsen. Ook de marsmuziek is daar
een afspiegeling van. Bij een mars moet je “op stap” gaan waarbij de 1ste tijd op de
linkse voet komt.
Ik heb al verteld dat onze voorgangers aanvankelijk vooral voor de leute én voor de
politieke strijd op uitstap gingen. Naarmate hun muzikaal kunnen verbeterde, kwam
daar ook competitiegeest bij. Beter spelen dan de anderen! Niet alleen spelen, ook
op stap gaan!
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Na WO II (tussen 1948 en 1964) zien we dat de fanfare regelmatig en met succes
deelneemt aan stapwedstrijden. Maar weeral fungeren de jaren zestig-zeventig als
spelbreker. De noodzakelijke discipline verdwijnt, de jeugd leert (op school) niet langer
“een-twee-links-rechts”; de militaire dienst verdwijnt en het leger leert ons dus geen
“een-twee-links-rechts” meer! Bovendien is “mei ‘68” het symbool geworden van de
rebellerende jeugd: met veel discipline op stap gaan was zeker hun ding niet.

Uitstap teerfeest 2010

Gedenkwaardig is ons optreden op 28 juni 1969 in het Beerschotstadion ter
gelegenheid van de muziekfeesten van FEDEKAM. Samen met Sint-Cecilia Londerzeel,
waar onze dirigent Karel Torfs ook dirigent was, diende een reuze taptoe uitgevoerd.
Er werd geoefend op het erf van Louis Daelemans’ ouderlijk huis. Toen bleek al dat
de nieuwe generatie geen goed stapgevoel meer had! Dus werd er flink geoefend:
gelijk vertrekken, gelijk stoppen, mooie bochten nemen, in de pas lopen. Dit is nu een
specialisatie die voorbehouden is aan de showkorpsen.
Het zo belangrijke Sint-Ceciliafeest werd gehouden in de wintermaanden, dus vroeg
donker! Men trok met muziek naar het bal en dat vroeg om verlichting wou men
zijn partituur kunnen lezen. Een eerste aanknooppunt is weerom een getuigenis van
Monne Selleslag:
Soms moesten we ook al eens een serenade gaan geven bij nen trouwer. Dan
namen we als verlichting fakkels mee. Dat waren lange stokken met bovenaan
een pot petrol met een wiek erin. Men vond niet gemakkelijk liefhebbers om die
te dragen, want dikwijls was uw kostuum vol plekken en een ganse week rookt
ge naar die petrol. Ook de muzikanten waren er nergens mee: veel stank en
weinig licht!
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Vervolgens citeren we de notulen van 15 september 1926:
Het bestuur beslist om op woensdag aanstaande een serenade te spelen te
Nieuwen-Rhode voor de Heer Selleslag Edm. Ter gelegenheid van zijn huwelijk.
Bijeenkomst om kwart voor 7 uur bij August Sijmons. De knaap moet zorgen
dat de lampen in orde zijn tegen maandagmorgen, dan zal Henri Verbruggen
ze wegbrengen en Selleslag zal voor dragers zorgen

Hoe die lampen werkten is ons niet bekend maar de huidige senioren herinneren dat
Jozef Van Roy ze telkens klaarmaakte en ze ook bewaarde. Begin van de jaren ‘60 is
er geëxperimenteerd met lampen op batterijen maar zonder succes. De gaslampen,
die we nu nog steeds gebruiken, werden in 1967 aangekocht door Emiel Van Loock.
Deze lampen klaar maken en vervoeren is “specialisatie” in handen van Jan
Daelemans zaliger en nu zijn zoon Louis Daelemans, bestuurslid. De lamp zelf bestaat
uit een soort nylon “kous”, die na het aansteken gans verpulvert en dan pas fel wit
licht geeft. Door dit proces is deze kous natuurlijk zeer broos en bij de minste slag of
stoot valt het gewoon uit mekaar. De lampenisten hadden tijdens een uitstap dus
de handen vol met het vervangen van die kousen. Een werkje dat moeillijker werd
naargelang het aantal pintjes dat gedronken werd …
Dit stukje folklore werd van de zolder gehaald om onze jeugd te begeleiden tijdens
de Sint-Maartenoptocht in Ramsdonk.

Zelfs in het donker met aangepaste verlichting
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Werken is een feest
Een vereniging heeft centen nodig om vereniging te kunnen zijn want de logistieke
uitrusting dient te worden betaald. Een fanfare heeft in verhouding meer centen
nodig dan de meeste andere verenigingen omwille van de aankoop en onderhoud
van de instrumenten. Dit herinneringsboek leert ons dat er naast “investeringen”
zoals de aankoop van een vlag, de aankoop van stoelen, aankoop van uniformen,
de bouw van het repetitielokaal, ook dagelijkse kosten zijn zoals aankoop muziek,
huur van feest- of concertzaal, de “bijpas” om samen te feesten. Wie vereniging
maakt kan zich best verzekeren: ongevallenverzekering, burgerlijke- en objectieve
aansprakelijkheid. Vandaag komen daar bovenop nog auteursrechten zoals Sabam,
Semu en Billijkheidsvergoeding.
Het is duidelijk: als je vereniging wil maken dan dient er ook te worden gewerkt. Onze
Koninklijke Katholieke Fanfare “De Vrije Vlaamse Zonen” waren en zijn ijverig en
creatief, in die mate dat werken veelal een feest werd. In dit hoofdstuk tracht ik een
overzicht te geven van de feesten die voor centen dienden te zorgen waarbij we de
muzikale activiteiten buiten beschouwing laten.

Toneel
Het belang van onze toneelkring als “sponsor” van de fanfare blijkt uit het feit dat
ze even oud is als de fanfare zelf. In de ontstaansperiode was toneel wellicht de
belangrijkste geldbron en tot op vandaag draagt het toneel een aardig centje bij om
ons fanfareleven te bekostigen.

Vlaamse Kermis 1935
In de dertiger jaren was het organiseren van een “Vlaamse Kermis” erg populair in
gans Vlaanderen en dus ook bij de fanfares in onze regio. De notulen uit die periode
vermelden bezoeken aan Vlaamse kermissen in Hombeek, Leest, Tisselt…
In 1935 organiseren “De Vrije Vlaamse Zonen” zelf een Vlaamse kermis in de
Boneveldstraat
met
een voor die tijd niet
onaardige winst! Voor
zover
we
konden
achterhalen bleef het
bij deze ene keer.

Detail uit het notulenboek
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De eenmalig georganiseerde Vlaamse kermis in 1935.

Oberbayernfeesten (1958-1978)
Tijdens de Expo ‘58 maakte de vrolijke Oberbayernmuziek heel wat indruk op ons
groepje balmuzikanten. Men ging onder leiding van Jan Meeus op verkenning, beter
gezegd op bedrijfsspionage, naar Sint-Job-in-’t-Goor waar een Oberbayernorkest bals
verzorgde. Onze Jan had een bijzondere gave: naast het onmisbaar “goede oor” kon
hij de noten optekenen die het orkest aan het spelen was. Hij had daarvoor zijn zelf
ontwikkelde “cijfermuziek”, een soort muzikaal stenoschrift. In de huidige IT-termen:
de nummertjes werden gratis gedownload om ze nadien te bewerken voor de eigen
Kapelse Oberbayernbierfeesten!
De eerste editie in 1958 was
aanvankelijk opgevat als een
familiefeest. Voor de jongeren
was er een prijskamp in
declamatie of zang. Voor de
ouderen was er een tornooi
voor
welsprekendheid
en
een quiz over Kapelle. Ter
afwisseling klonk Tiroler muziek,
dit betekende plezier vanaf 15
uur tot …?”
Uitnodiging eerste
Oberbayernfeest 1958
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Op de bierkaart lezen wij: Pale-Ale
(Engels bier) en Dortmund (Duits
bier). Het is duidelijk dat de Expo ‘58
onze fanfare inspireerde. Een jaar
later evolueerde het familiefeest
naar de Oberbayernbierfeesten.

Prijslijst van 1958: omgerekend 10 pinten voor € 1,5

De uitnodiging van 1961 beloofde de mensen een "Im Suszenhof am Waldensee"
waarbij de mensen naar de zaal “Het Witte Paard” worden gelokt met "een nieuw
ontworpen en enig mooi decor". De Sussen beloven "gezelligheid, pret en jolijt” met
Tirolerklanken en met de beste dranken en bier-salamanders met de Rheinlanders,
de alom gekende blaaskapel met show en attractiespel! De Rheinlander-salamander
was een meezinger waarbij de hele zaal onder leiding van orkest en dirigent-voorzinger
een "ad fundum" presteerde.

Een gedecoreerde zijmuur in ‘t Witte Paard

Blaaskapel en decorbouwers in de jaren ‘60

Weken op voorhand werd de zaal “Het Witte Paard” omgebouwd tot een groot “Im
Suszenhof”. Er werden zilverberken, heide en brem aangevoerd. Na het constructie-werk
onder leiding van Nele Scholiers, Jan Lamberts en Stanne De Gendt waren Jan Meeus en
Rik Selleslag aan de beurt. Hun schilderstalent waarborgde een feeërieke wereld; maar
dat kostte hen een drietal weken vrije tijd. Ondertussen naaiden de vrouwen de Tiroler
outfit. Op d-day werd het feestgedruis ingezet met een muzikale optocht in typische kledij.
Al gauw werd overgestapt op een tweedaagse en staat 1962 geboekt als het recordjaar
met 1132 inkomkaarten. Vanaf 1964 mocht de zaal Het Witte Paard niet meer versierd
worden na schilderwerken en vermeldde de uitnodiging: 7de Oberbayern-BIETEL-feesten.
De confrontatie tussen onze blaasmuziek en de (elektrische) gitaren voltrok zich razendsnel.
In 1965 speelden The Javelins ten dans op de 2de dag zodat jong en oud aan zijn trekken
kwam. Ook dé Kapelse DJ Fons Van Laenen, stond vlug op de affiche. Hij speelde als het
orkest letterlijk wat uitblaast.
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Reclamewagen met bierton van
10.000 liter in 1962

De Oberbayern blaaskapel

Gaandeweg verdwijnt dus de specifieke Oberbayern-sfeer. Na het veto tegen de
zaalversiering verdwijnt ook de optocht vóór het bal (1967). Vanaf 1972 speelt alleen
het orkest nog in typische Tirolerkledij.
Na de topjaren (tot 1965) viel de belangstelling terug tot een 600 à 700 deelnemers.
Toen er in 1978 een plotse duik kwam naar 251 inkomkaarten was deze 21ste editie
meteen ook de laatste.
Nostalgie en heimwee zijn hier zeker op hun plaats maar evenzeer fierheid, een berg
energie en uren plezier. Tegelijk een uitdaging voor de nieuwe generatie: er kan toch
zoveel als je maar wil! Maar beelden tonen meer.

Lentefeesten (1972-1986)
Het instrumentarium was verouderd en diende aangepast aan de "nieuwe diapason"
en dat vergde een forse financiële injectie, daarom ontstond het Lentefeest.
Het was opgevat als een (uitgebreid) familiefeest met dans, koud buffet en tombola.

Jozef De Smedt vond nog een uitnodiging
voor het Lentefeest van 1979
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Menig deelnemer herinnert zich deze Lentefeesten in het Palmhof als een uitbundig
eet- en dansfeest waar men pas dacht om naar huis te gaan als het opnieuw dag
werd en waarbij buurman(-vrouw) of vriend(in) al eens moesten ondersteund worden.
In die tijd was "in het zakje blazen" nog niet uitgevonden en het was voor de goede
zaak! Dit initiatief eindigde uiteindelijk met vijftien edities.

Paardenkoersen (1976-1977)
Erelid Frans De Boeck was ook uitbater van de herberg Ponderosa, een naam die
zijn oorsprong vindt in zijn hobby voor paarden. Hij nam regelmatig deel aan de
paardenrennen ingericht door de Koerspaardenfederatie “Vlucht en Draf” met zetel
in Wiekevorst. Ons bestuurslid André Van Riet was zijn buurman en samen met de
Breendonkse Dravers, de club waarbij Frans De Boeck was aangesloten, werden voor
de eerste keer in Kapelle-op-den-Bos koersen georganiseerd.
De samenwerking zou echter al na twee edities spaaklopen. Er was immers onenigheid
over wie de drank zou leveren.

De ‘paardenkoers’ in augustus 1977 op de terreinen langs de Leiweg
(foto: verzameling Van de Ven, archief Erfgoedcel Kapelle-op-den-Bos)

Smulfestijnen (1977-1985)
In de jaren zestig had zowat iedere Kapelse vereniging “zijn bal” in de zaal Het Witte
Paard maar gaandeweg werden die onrendabel door de hoge vergoedingen
die de orkesten en hun vedetten vroegen. Binnen de kortste tijd organiseerden de
verenigingen hun eetdagen wat vandaag nog steeds het geval is. Onze fanfare
volgde deze trend en stapte over naar “smulfestijn”, aanvankelijk in de parochiezaal
in Ramsdonk, later in het Palmhof. Na een achttal jaren werd besloten alle energie te
steken in een ander initiatief dat ondertussen zeer succesvol was gebleken.
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Palingfeesten (1979-tot heden)
Na het vastlopen van de paardenkoersen kwam André Van Riet met een
“ongewoon” idee aanzetten: waarom geen palingfeesten? Het voorstel werd
op zijn zachtst gezegd sceptisch onthaald op het bestuur. Maar André kreeg
uiteindelijk groen licht, gelukkig maar! In 2012 verzorgden we immers onze 34ste
editie.
Uiteraard hebben die 34 jaar Palingfeesten heel wat anekdotes opgeleverd. De
pioniers herinneren zich nog levendig de eerste edities in een feesttent aan de
visvijver in de Boneveldstraat. De weergoden waren ons niet welgezind. Tijdens
de opbouw van de tent was het ploeteren in het slijk. Op zondag stak er een
stevige wind op die de tentzeilen opdroogde en deed flapperen waardoor een
nieuw recept ontstond: “paling mét zandkorreltjes!” Een keer viel de stroom uit en
konden wij maar een half uur later starten. Ook de koelwagens lieten het eens
afweten. Zo heeft elke editie zijn eigen verhaal.
Dit was maar een start en al snel werd, onder impuls van Louis Daelemans en
Edmond Apers, de overstap gemaakt naar de huidige groentehal bij de familie
Louis Augustus. Wellicht een cruciale beslissing voor de verdere uitbouw van deze
Palingfeesten: een comfortabele werkvloer en een gebouw dat kon opgesmukt
worden tot een echte feestzaal. Niet onbelangrijk: tevens een ruim gebouw dat
groot genoeg was om de groei van onze Palingfeesten op te vangen!

Een volle groentehal bij Louis Augustus in 2010
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Louis en Paula,
gastheer en gastvrouw

Elza Apers en Elza Van den Broeck

Ook inzake receptuur werd niets aan het toeval overgelaten: Elza (echtgenote van
voorzitter Gust Smets) en Françine (echtgenote van erevoorzitter René Symons) waren
voortdurend onderweg om elders paling in ’t groen te proeven en zo het eigen recept
te verfijnen.  Wat vervolgens door de inbreng van “huiskok” Johan De Smedt thans
uitgegroeid is tot “de beste paling in ’t groen“!
In april start het bestuur de voorbereiding met allerlei aanvragen en bestellingen,
worden de opmerkingen van de vorige editie opgefrist en wordt uitgekeken naar
personeel. Dit laatste is een heuse uitdaging want de organisatie telt een waaier
van “functies” in de keuken en bij het opdienen van eten en drank. Soms vergeet
men daarbij het afruimen en de afwas, nochtans even belangrijk!
Voor de kerngroep start de werkweek al op maandagavond met de opbouw van
de feestzaal en eindigt de maandag nadien met de opruiming. Elke dag heeft zijn
specifiek takenpakket.

gebakken paling (2008)
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Voorgerechten (2008)
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Het werk achter de schermen: groenten snijden (2004)

Zo zijn deze Palingfeesten uitgegroeid tot een gerenommeerde organisatie die
synoniem staat voor kwaliteit en klantvriendelijkheid. Kwaliteit beloont zichzelf: het
aantal bezoekers evolueerde van een duizendtal in de beginjaren tot drieduizend nu.
Dat succes krijg je niet cadeau, dat moet je verdienen. Het vergt energie, overleg en
goede geest. De jarenlange ervaring vertaalt zich ook in het keukenwerk: een ploeg
die borg staat voor een standvastige smaak en kleur van onze paling in het groen, iets
wat de échte palingliefhebber weet te waarderen! Die liefhebbers komen uit heel het
Vlaamse land, ieder jaar opnieuw.
Vele leden hebben verdiensten aan het
succes van deze Palingfeesten. Menigeen
werkte mee aan alle edities, van een ganse
week tot enkele uren. Dat is juist de kracht van
deze organisatie, zegt de voorzitter. Iedereen
kent zijn taak en op de piekmomenten
zijn wel 80 helpers aan de slag. Helpen op
de Palingfeesten wordt eerder ervaren als
“'mogen feesten” dan als “moeten werken”!
Hoe zwaar een dergelijke organisatie
ook kan wegen, het wordt ruimschoots
goedgemaakt door het enthousiasme
van onze medewerkers, stelt onze huidige
voorzitter Raymond Van der Taelen. Hij
vindt het hoopgevend dat in deze tijden
van “ik-zucht” en “comfort” onze ploeg
zich geruisloos verjongt. Hij waardeert de
gedrevenheid en de ernst die onze jeugd
toont tijdens deze feesten.

Paling kuisen (2008)
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Dit herinneringsboek is een ideale gelegenheid om initiatiefnemer en feestleider
André Van Riet te bedanken. Al zovele
jaren ondervoorzitter en feestleider van
onze vereniging ligt hij niet alleen aan de
basis maar is vooral de bezieler, gedurende
34 jaar, van onze Palingfeesten. Hij miste
geen enkele editie van een organisatie
die uitgroeide tot een begrip in onze
regio. André is al die tijd omringd geweest
door “The Lowies” die samen met hem
Zal het wel in orde komen?
deze Palingfeesten uitbouwden: Louis
(Cleerbout), Louis (Daelemans), Louis (De Smedt). Zij assisteerden hem van de
vroege ochtend tot de late avond... zeven dagen lang!

Het is weer goed geweest, proost!

Pannenkoekenfeest (2000 – tot heden)
Deze organisatie werd opgestart ten
voordele van de jeugdwerking. Ze
heeft als onderliggende doelstelling
onze jeugd een eigen organisatie
te geven waar ze leren organiseren,
leren taken opnemen. De ouders
van de leerlingen in UP2MUSIC en
SMIK worden hierbij zoveel mogelijk
betrokken. Hierdoor verlaagt de
drempel om lid te worden van
de fanfare. Gemiddeld telt deze
organisatie zowat 400 eters wat erg
succesvol is.
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Met de opbrengst van het pannenkoekenfeest
in 2009 naar Disneyland Parijs (GVA 20-1-2009)
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Al Fine
Dirigenten
1892–1907 Frederik Everaert
Frederik Everaert (1851-1924), afkomstig uit
Ruisbroek-Sauvegarde, was onze eerste dirigent.
Wellicht was hij in de ontstaansperiode de
hoofdfiguur, zo niet één van de inspirators. Hij was
onderwijzer van opleiding en kwam in 1874 naar
Kapelle-op-den-Bos als koster-orgelist. Toen in 1879
de betwiste schoolwet gestemd werd, begon hij,
op vraag van toenmalig pastoor Le Corbisier, met
een Vrije Katholieke School. Deze was gehuisvest
in een oud gebouw naast de kerk dat een tiental
jaren later (1893) overgenomen werd door drie
zusters van de congregatie Onze-Lieve-Vrouwvan-Zeven-Weeën. Eén van deze zusters was
zuster Godelieve, naar wie de school later zou
genoemd worden, namelijk het “Sint-GodelieveInstituut” (SGI). In 1903 begon Frederik Everaert met
een kostschool “Gesticht Everaert” met lager en
middelbaar onderwijs voor jongens.

Frederik Everaert

We mogen stellen dat deze ondernemende én geëngageerde onderwijzer een spilfiguur is
geweest in de plaatselijke schoolstrijd. Enerzijds door het aanzien dat hij genoot dankzij zijn
opleiding, anderzijds omdat hij als koster-orgelist ook de leider was van het kerkkoor. Onder
impuls van pastoor Van Doren legde hij de basis van onze huidige fanfare door binnen zijn
kerkkoor muzikanten te rekruteren en ze geleidelijk aan uit te rusten met instrumenten.
We veronderstellen dat hij zichzelf heeft laten vervangen als dirigent daar zijn “Gesticht
Everaert” zo succesvol was dat dit hem volledig opeiste. De fanfare bestond 15 jaar en de
katholieke strijd was in “the winning mood”. In 1912 zou het liberale bewind overgaan in
katholieke handen.
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1907–1914 August Meeus
August Meeus (1861-1927) is afkomstig van Londerzeel
Sint-Jozef en de vader van Lode Meeus, die binnen
de fanfarewereld genoegzaam bekend staat als dé
marsencomponist.
August Meeus ontving zijn muzikale opleiding bij de
Koninklijke Fanfare “Sint-Cecilia” Londerzeel Sint-Jozef
en bovendien speelde hij ook orgel. Hij componeerde
al vroeg eenvoudige stukjes.
Van 1878 tot 1924 was hij dirigent bij de Koninklijke
Fanfare “Sint-Cecilia” Londerzeel Sint-Jozef. Als
componist schreef hij marsen en dansen voor
fanfareorkest, zoals Aller et retour, mars / Mazurka /
Pandour / Souvenir de Malines / e.a.

August Meeus

In het huldeboek “Toondichter Lode Meeus” schrijft auteur Frans De Boeck volgende
anekdote over August Meeus:
“Overal was August bezig met muziek. Hij was immers aarzelend begonnen
met het componeren van eenvoudige stukjes en dat liet hem niet los. Zo vond
men in de ouderlijke hoeve een ploegstaart met daarop een notenbalk met
enkele noten. Tijdens het ploegen kreeg hij een bui van inspiratie, greep vlug
een potloodje uit zijn vestzak en schreef de noten op het werktuig.”
Monne Selleslag vertelde over hem dat hij te voet van Londerzeel naar Kapelle
kwam en na de repetitie met de trein terugkeerde. Hij getuigde dat deze dirigent
het beperkte muzikale peil van de aanvangsjaren geleidelijk optrok en ook de eerste
marsen aanleerde.

1918–1963 Willem Andries
“Meester” Andries (1890-1969) was afkomstig van Puurs en
speelde een belangrijke rol in onze fanfare-geschiedenis
ondermeer door een opmerkelijk lange ambtsperiode van 45
jaar. Hij leidde onze fanfare van 2e afdeling over 1e afdeling
naar de afdeling Uitmuntendheid. Deze kwalitatieve evolutie
maakte hij mogelijk door aangepaste muziekwerken op de
pupiter te leggen. Hij schreef tientallen arrangementen van
klassieke muziek. Hij kende zijn muzikanten en vooral hun kunde.
Verschillende partituren werden geschreven of aangepast op
maat van ieders kunnen, echter zonder afbreuk te doen aan
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Willem Andries

het geheel van de compositie. Een niet onbelangrijke referentie om dit te staven is
toch wel dat onze Vlaamse grootmeester componist Jef Van Hoof vol lof sprak over
de arrangementen van onze dirigent Meester Andries.
Daarnaast was er zijn empathie met de plaatselijke cultuur: de repetitie diende naast
leerrijk ook ontspannend te zijn! Er werd gerepeteerd met een sigaretje en een pintje
naast de pupiter. Men begon als er voldoende muzikanten aanwezig waren en indien
nodig repeteerde men tot “een kot in de nacht”! Nadien werd er meestal nog een
kaartje gelegd of ging men elders in een herberg “airekes” spelen!
De fanfarewereld evolueerde net zoals veel andere zaken binnen de maatschappij.
De fanfaremuziek werd meer wedstrijdgericht en een nieuwe generatie dirigenten,
opgeleid in conservatoria, trad aan. Deze hadden een sterke invloed, wat vooral bleek
uit de hogere eisen aan opleiding (muziekscholen), betere instrumenten, typische
fanfarecomposities.
Door zijn sterk verzwakte ogen ging deze nieuwe trend aan Meester Andries voorbij.
Dit leidde tot een conflictsituatie met de jongere muzikanten. Een dilemma binnen
onze fanfare die in twee kampen verdeeld raakte. Het dispuut zou eindigen in 1963
toen hij, mede door aandringen van zijn zoon, eervol ontslag nam.

1963–1978 Karel Torfs
Karel Torfs (1912-2002) studeerde fluit aan het Koninklijk
Vlaams Conservatorium in Antwerpen. Hij deed ook
privéstudies bij Karel De Schrijver voor harmonie, contrapunt,
fuga en orkestratie. Nadat hij afgestudeerd was, werd hij
orkestmusicus. Vanaf 1933 was hij militair muzikant. In 1946
werd hij benoemd tot onderluitenant-kapelmeester. In 1951
werd hij kapelmeester van de militaire kapel van de 7de
Brigade in Duitsland. In 1955 werd hij benoemd tot luitenant.
Op 11 februari 1957 benoemde de toenmalige Minister van
Landsverdediging Karel Torfs tot dirigent van het Groot
Harmonieorkest van de Belgische Gidsen in Brussel. In deze
functie bleef hij tot het einde van het jaar 1961. Aansluitend
werd hij tot ere-kapelmeester van dit orkest benoemd.

Karel Torfs

In het civiele leven was Torfs ook met blaasmuziek begaan. Zo was hij onder andere
dirigent van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Londerzeel en oogstte met dit
fanfarekorps grote successen in binnen- en buitenland. In 1963 deed hij de stap naar
onze “Vrije Vlaamse Zonen”.
Als componist was hij een actief medewerker om het repertorium van de harmonieen fanfareorkesten te verrijken, zoals met Petite suite, Fantasia ouverture, Gildefeest,
Kabouterdans, Musica simplice, Rapsodie op twee Vlaamse Volksliederen, Tarantella.
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Onze fanfare steeg onder zijn leiding onmiddellijk naar ere-afdeling (1964) en behaalde
enkele opmerkelijke resultaten zoals de “Gouden Medaille” in het prestigieuze tornooi
van de stad Antwerpen (1973 en 1976) en kampioen van Fedekam Vlaams Brabant
in 1977.
Hij zorgde ook voor een belangrijke “stijlbreuk”: gedaan met roken en pintjes tijdens
de repetitie. Meer tucht tijdens de uitvoeringen zoals aandacht voor de “lijnen” bij
“het op stap gaan”. Gedenkwaardig is ook zijn opendeur-repetitie van 1970. Wij
vermoeden dat het ook onder zijn impuls of wens was dat wij in 1969 in “uniform” naar
buiten kwamen.

1978–1987 Emiel Vertommen
Dirigent Emiel Vertommen (1937-1997) startte pas
als 23-jarige zijn muzikale studies aan het Koninklijk
Conservatorium van Antwerpen waar hij een resem
“eerste prijzen” behaalde in verschillende disciplines.
Gedurende vijf jaar was hij dirigent bij de Operettekring
van Heist-op-den-Berg en was zeven jaar verbonden
aan het BRT-orkest als fagotspeler. Hij was ook lesgever
aan het Muziekconservatorium van Mechelen,
de Muziekschool van Grimbergen en de Brusselse
Muziekacademie.
Emiel Vertommen

In brassbandmiddens is hij bekend als stichter en dirigent
van de Zuiderkempische brassband.
In die periode onderhield hij ook goede contacten met de Britse dirigent Harry
Mortimer van de Brighouse & Rastrick Band, die met The Floral Dance een heuse hit
scoorde. In 1980 haalde onze dirigent de Vlaamse zenders met zijn brassbandversie
van “Het Loze Vissertje”.

Emiel Vertommen aan het werk als dirigent
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Hij was een dirigent die, na de eerder strakke interpretatie van een “militaire” dirigent,
onze fanfare een eigentijdse sound wou meegeven. De repetities begonnen niet
langer met een mars als “doorblazer” maar hij leerde ons de hymneboekjes kennen,
geen “tu” maar “du” voor de ingewijden! Hij koos ook resoluut voor specifieke
fanfarewerken én voor de typisch brassband concert- of contestmars: moeilijke
concertmarsen op wedstrijdniveau zoals The Contestor en The Centauer.
Maar zijn ambtsperiode wordt vooral gekenmerkt door de eerder negatieve
omstandigheden binnen de fanfare. Een aantal muzikanten vormden samen het
koperensemble Euterpe. Iets dat aanvankelijk werd aangemoedigd door het bestuur
want veel spelen kwam de vorming van onze muzikanten immers ten goede. Maar
vrij snel hadden ze hun eigen agenda die in botsing kwam met de agenda van de
fanfare wat escaleerde tot een echt conflict.  In 1981 zag dirigent Emiel Vertommen
een tiental goede muzikanten vertrekken als triest slot van dit conflict.
De volgende jaren werd hij bovendien geconfronteerd met de balorigheid van een
deel van de jeugd. In 1987 besloot hij het dirigeerstokje door te geven omdat hij
vond dat het niet klikte tussen hem en sommige jongeren.

1987–1994 Rudy Haemers
Na het behalen van eerste prijzen voor notenleer,
saxofoon en kamermuziek aan het Koninklijk
Conservatorium te Gent, studeerde hij verder aan
het Lemmensinstituut te Leuven waar hij het hoger
diploma voor saxofoon en voor kamermuziek
behaalde in de klas van Norbert Nozy. In 1987
behaalde hij het diploma Uitvoerend Musicus
met het maximum van de punten aan het
Muziekconservatorium te Maastricht. Dan werd hij
dirigent van onze “Vrije Vlaamse Zonen”. Hij nam
een uitstekende start met een gouden medaille op
het provinciaal tornooi te Vilvoorde in 1988.
Een jeugdige dirigent die de jeugd charmeerde
door eigentijdse hitnummers op de pupiter te
leggen. Zijn periode wordt vooral gekenmerkt door
de tegenvallende resultaten van de muziekschool.
Rudi Haemers
Er is haast geen instroom van jeugdige muzikanten
en bovendien is er een groot verloop bij de leraren in de muziekschool.
Deze minder goede gang van zaken was tevens oorzaak dat hij ook elders solliciteerde
als dirigent. Door het niet vinden van een geschikte repetitiedag kwam hij in conflict
met het bestuur. Zijn ontslag diende zich aan.
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1994–2002 Rik Ghesquière
Hij begon zijn opleiding in 1980 aan het Lemmensinstituut in Leuven bij Léon Petré
en studeerde af als laureaat trompet en kamermuziek in 1985 met de grootste
onderscheiding.
In 1987 behaalde hij het Hoger Diploma voor trompet aan het Conservatorium te Gent.
Nadien verwierf hij het Diploma van Uitvoerend Musicus aan het Conservatorium te
Rotterdam onder leiding van Theo Mertens.

Dirigent Rik Ghesquière

Rik Ghesquière verdiepte zijn vorming met masterclasses bij bekende trompetpedagogen en solisten. Hij volgde contrapunt bij Jan Hadermann en harmonieleer bij
Jan Van Der Roost, waardoor zijn interesse voor de orkestleiding werd gestimuleerd.
Geïnspireerd door de samenwerking met tal van dirigenten bij het Vlaams Radio
Orkest, besloot Rik Ghesquière in 1997 zich ten volle te concentreren op het dirigeren.
In 2000 werden zijn studies afgerond met het fel begeerde diploma orkestdirectie
uitgereikt door het Conservatorium van Brussel. In die periode dirigeerde hij, als
examen, het groot harmonieorkest van de gidsen. Enkele bestuursleden bestuur
waren aanwezig op de uitvoering en proclamatie in het C.C. van Mechelen. De
voorzitter van de jury feliciteerde hem achteraf met zijn unieke prestatie. Het was
van 1988 geleden dat iemand erin geslaagd was om dit diploma te behalen.
Een belangrijk gedeelte van hogervermelde biografie liep synchroon met zijn
dirigeerperiode bij onze fanfare. We kunnen zijn belangstelling voor de jeugd
alleen maar bevestigen! Bij ons zette hij de jeugdwerking opnieuw op de rails, had
aandacht voor de muziekschool, startte een samenspelklas, introduceerde de
leerlingenvoordracht, werkte graag met een muziekcommissie.
Uit diezelfde biografie blijkt echter ook dat hij, tijdens zijn periode bij ons, zich verder
omschoolde naar symfonisch dirigent waar klaarblijkelijk zijn echte muzikale roeping
lag. Hiervoor liet hij zich (te veel) vervangen op onze repetities. Mede door een
tegenvallend resultaat op het provinciaal tornooi besloot het bestuur dat dit geen
goede basis was voor verdere samenwerking.
162

120 jaar Koninklijke Katholieke Fanfare “De Vrije Vlaamse Zonen”

2002–heden Jan De Smedt
Huidig dirigent, Jan De Smedt, zette zijn eerste muzikale stappen bij Union Londerzeel
en volgde gelijktijdig de muziekschool in Londerzeel, waar hij een Regeringsmedaille
behaalde onder de leiding van Willy Ivens.
Jan groeide uit tot een uitstekende bugel en scherpte zijn virtuositeit nog aan door mee
te spelen in gerenommeerde brassbands als Terpsichore en Brassband Willebroek.
Ondertussen vervolmaakte hij zich aan het conservatorium: Prijs Notenleer en Trompet
en een cursus kamermuziek bij de overbekende Theo Mertens.
Beroepshalve was hij als muzikant actief in diverse militaire muziekkapellen: eerst bij
de Grenadiers in Brasschaat, dan bij de Zeemacht in Oostende om uiteindelijk op te
klimmen tot solist bugel bij De Gidsen, waar hij sinds 1995 een vaste stek heeft.
Eerder toevallig stapte Jan de dirigentenwereld in. Eerst als vervanger, maar die
vervanging duurde wel 5 jaar, in Grimbergen, Verbrande Brug. Nadien volgde SintCecilia Eikevliet.
Sinds 2002 dirigeert hij “De Vrije Vlaamse Zonen” van Kapelle-op-den-Bos. Hij verzorgt
ook de opleiding van de jonge muzikanten en de vervolmaking van de oudste
leerlingen.

Veel aandacht voor de opleiding... en onze toekomst!

De balans van zijn eerste 10 jaar is erg positief. Hij maakte het bestuur duidelijk dat
een stap terug noodzakelijk was. We “degradeerden” bewust van Ere-afdeling naar
Eerste Afdeling. Maar gelijktijdig stopte hij veel energie in de jeugdwerking en was
er, eindelijk, een duidelijke instroom van talentvolle jeugd. Hij leerde ons opnieuw
wedstrijden winnen en maakt zich dit jaar op om met onze “Vrije Vlaamse Zonen“
opnieuw te promoveren naar Uitmuntendheid in de Hogere Afdeling.
Wordt vervolgd...
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Voorzitters
Een moeilijk thema! Hoe kan je de ambtsperiode van de verschillende voorzitters
situeren, laat staan beoordelen. Nochtans blijkt onze allereerste voorzitter ook de
“langste staat van dienst” te hebben gehad, maar over zijn ambtsperiode is helaas
geen archief meer beschikbaar.
Toch zijn er wel bijzondere figuren, die de fanfare gedurende een lange periode
“gemanaged” hebben, om het in hedendaagse taal uit te drukken. Waar het kan, wil
ik dat dan ook benadrukken. Ere wie ere toekomt!

1892–1921 Jan Wauters
Geboren
Overleden

24 november 1863
10 december 1936

Hij was een van de stichters, ongehuwde landbouwer en
tevens de eerste voorzitter en dit gedurende een 30-tal
jaren.
Hij was de oom van Fons Wauters, die naast muzikant ook
een lange periode bestuurslid is geweest: 1928-1940 en
1960-1970.
Een getuigenis van Monne Selleslag:

Jan Wauters

“Maar vóór de oorlog (WO I) hadden we Drieskens Koning, een oude jongman,
als president. Ik zie hem nog staan als hij ons toesprak: zijn ogen dicht, zijn
handen tesamen en als hij een pintje teveel had gedronken, haalde hij zijn beste
frans boven uit zijn soldatentijd.”
Na zijn voorzitterschap werd hij erevoorzitter, wat ik afleid uit de notulen van het
teerfeest februari 1926:
“De heer Jan Wauters, erevoorzitter, legde klaar en duidelijk het ontstaan
der Maatschappij uit en bracht hulde aan de nog aanwezige medestichters en
bracht de hoop uit, dat het bestuur denzelfden weg zou blijven bewandelen die
door hem van vroeger werd aangewezen: strijden voor de katholieke zaak.“
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Uit de vergadering van 6 januari 1937:
“Mr Van Buggenhout, voorzitter, brengt een roerende hulde aan de nagedachtenis
van Jan Wauters, Stichter, Voorzitter en Erevoorzitter onzer maatschappij.
Gezamentlijk wordt een gebed gestort voor zijn zielerust en de Voorzitter
verklaart dat hij bij het aanstaande teerfeest breedvoeriger zal uitweiden over
al hetgeen dit afgestorven lid gedaan heeft én voor de maatschappij én voor de
Katholieke partij.”

1921–1945 Frans Van Buggenhout
Geboren
18 december 1978
Overleden		
06 juli 1963
Brouwer van beroep en tijdens de laatste jaren van
zijn verblijf in onze gemeente had hij een klein bedrijf
voor kaasbereiding. Hij was burgemeester voor
de Katholieke Partij van 1921 tot 1942. Tijdens de
oorlogsjaren werd hij uit zijn ambt ontslagen maar in
1944 opnieuw aangesteld. Hij trok zich terug uit de
politiek bij het beëindigen van de legislatuur in 1946.

Frans Van Buggenhout

Zijn voorzitterschap wordt gekenmerkt door een dreigende interne afscheuring
door de opkomst van het trompetterkorps ”Vlaamsch en Vrij”. Een dispuut dat zijn
hoogtepunt kende in de jaren 1925-1928 maar wel nog vele jaren aansleepte. Met het
uitbreken van WO II vielen de fanfareactiviteiten stil. Bij de heropstart trad een nieuwe
generatie aan en werd Frans Van Buggenhout erevoorzitter. In zijn periode ontdekken
we ook onze “organiserende” fanfare met de Vlaamse Kermis die werd ingericht in de
Boneveldstraat.

1945–1950 Karel Van Roy
Geboren
Overleden

30 juli 1901
12 juni 1969

Hij was directeur van de NV Eternit Emaillé en één
legislatuur burgemeester voor de Katholieke partij van
1947 tot 1953.
Na zijn voorzitterschap bleef hij erevoorzitter tot
zijn overlijden in 1969. Van hem onthouden we zijn
organisatiegeest en zijn initiatief van de destijds fel
gegeerde “Reizen met de Radiotrein”.

Karel Antoon Van Roy
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1951–1966 Jozef Smets
Geboren		
18 juli 1905
Overleden 18 december 1966

Jozef Smets

Naast gemeentesecretaris was hij achtereenvolgens
bestuurslid, secretaris vanaf 1932 en voorzitter vanaf 1951.
Hij overleed plotseling na de jaarvergadering van 18
december 1966 waar hij voor een nieuwe termijn van vier
jaar tot voorzitter was gekozen.
Hij werd gekonfronteerd met het emotionele debat rond
het ontslag van dirigent Willem Andries. Daarnaast was hij
ook de inspirator van de legendarische oberbayernfeesten.

1967–1978 René Symons
Geboren

21 oktober 1923

Hij was zaakvoerder van een transportbedrijf en was 30 jaar
lang bestuurslid (1962-1991) en sindsdien erevoorzitter. Hij
werd voorzitter in 1967 maar stelde zich in januari 1979 niet
meer herkiesbaar wegens te drukke beroepsbezigheden
maar ook omdat hij vond dat de voorzitter best iemand
was uit de muzikantengroep. René was tevens een 15-tal
jaren burgemeester: 1965-1976 en 1983-1985.
René Symons

1979–1998 Gust Smets
Geboren

26 december 1931

Zoon van vroegere voorzitter Jozef Smets. Naast landmeter
was hij technisch ambtenaar bij het gemeentebestuur. Hij
was gedurende 45 jaar bestuurslid waarvan 20 jaar als
voorzitter.
Zijn mandaat wordt gekenmerkt door de moeilijke jaren die
de fanfare beleefde ondermeer met de affaire Euterpe,
de aanpassingsproblemen aan een snel veranderende
Gust Smets
samenleving en vooral het loskoppelen van fanfare en
politiek. Toch slaagde hij erin om het “samen vereniging zijn” in stand te houden.
Daarnaast was hij samen met zijn echtgenote Elza Van den Broeck de motor achter
stijlvolle Sint-Ceciliafeesten, Palingfeesten en ledenvergaderingen.
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1999–… Raymond Van der Taelen.
Geboren

21 augustus 1948

Onderwijzer op rust en sinds 1981 bestuurslid. Zijn
mandaat wordt gekenmerkt als een “allrounder”:
was naast ”gewoon” bestuurslid achtereenvolgens
penningmeester, secretaris en is dit jaar aan zijn 13de
jaar als voorzitter toe. Hij lanceerde nieuwe initiatieven
als aperitiefconcert, pannenkoekenfeest, de overgang
van feitelijke vereniging naar vzw, de verhuis van het
muziekconcert naar SGI, gezelligere zaalopstelling bij de
toneelopvoeringen.

Raymond Van der Taelen

…/…
Tot daar dit statistisch overzicht maar doen we dan geen onrecht aan René Symons en
Gust Smets? Beiden spendeerden een volledige pensioenloopbaan (45 jaar) of meer
aan onze fanfare op verantwoordelijke posten. Zij bouwden mee aan onze vereniging
voor de helft van de periode die we in dit herinneringsboek overschouwen.
De vraag stellen is ze beantwoorden!
…/…

Erevoorzitter René Symons
De redactie van ons ledenblad Muzaïek werd uitgenodigd ten huize van en hier
begint het al… erevoorzitter, ereburgemeester, erecafébaas, ondernemer, fervent
jager, strijdbaar Vlaming… ten huize van een klein manneke dat van geen grote
vervaard was… en nog niet is!
Wie de gastvrijheid van René en echtgenote Francine kent, vermoedt meteen dat
de redactie van een lange (werk)avond heeft genoten die gelardeerd werd met een
uitstekend flesje wijn. Het bleef niet bij dat ene flesje omdat onze gastheren hun
wijnkelder wat wilden afbouwen: het zou zonde zijn die excellente wijn te laten
verzuren! U ziet dat meewerken aan Muzaïek zo zijn prettige kanten heeft.
Peilend naar zijn roots binnen de VVZ houden we een eerste keer halt eind van
de jaren dertig wanneer René intern is aan het “Institut Notre-Dame” waar de
onderwijstaal (en de mentaliteit) volledig Franstalig was. Ondanks alle problemen
die dat meebracht bleef hij dé stoere en dé rasechte Vlaming in een uitgesproken
vlaamsvijandige omgeving.
Wij onthouden: klein maar dapper!
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Na de collegejaren (of was het al tijdens?) koos René zijn lief en maakte het zichzelf
weeral niet gemakkelijk. In die periode was René immers al in de omgeving van de
VVZ verzeild geraakt: hij had (en heeft) wel geen muzikale talenten maar ging ná de
repetitie één pintje (misschien waren het er toen al wel meer) pakken bij Van Herp,
het toenmalig lokaal van de VVZ. René noemt dat nu “verbroederen”.
Zijn lief Francine heet De Buyser; wat politiek betekende: “van de andere kant”. Maar
zoals het een ondernemend lief betaamde wist hij zijn toekomstige schoonmoeder
snel te overtuigen, in die mate dat ze niet alleen haar dochter, maar ook nog een
camionneke meegaf om hun brood te verdienen.
Wij onthouden: klein maar slim!
Francine werd door René omgeschoold tot cafébazin. Niet zomaar een cafébazin want
voor René stond (en staat) kwaliteit bovenaan. Dat betekende in die tijd: hoe laat
ook dat de laatste klant de deur uitging, er werd onmiddellijk geschuurd want de
volgende ochtend moest het café fris ogen. Vroeg betekende: klanten die ’s zondags
na de vroegmis voor de Bond van het Heilig Hart hun eerste pint kwamen drinken.
(jawadde, red.) Daardoor stond hun café bekend om het beste bier van Kapelle.
Vooral gekend (en bekend) om zijn verjaardagspint want de schuimkraag was zo vast
van kwaliteit dat er stekskens in recht gezet werden om sfeer te maken… Pastoor
Magnus heeft meermaals vastgesteld dat er mannen met een dikke tong naar de
Bond van het Heilig Hart kwamen… René leefde echter in vrede met kerk en wet:
hij sloot wel zijn blaffeturen op het sluitingsuur maar niet zijn tapkraan, liet zijn
vrouwke slapen gaan en speelde mee met de kaart tot…? Het belette hem niet om
‘s morgens met het camionneke naar de Walen te vertrekken en zelf te laden en te
lossen, al wogen die zakken toen nog 50, 75 en 100 kilo!
Wij onthouden: klein maar sterk!
Als niet-muzikant herinnert René zich nog levendig uit die verre periode vooral
de toneelfeesten. In die tijd speelde men in de zaal Het Witte Paard en verhuisde
men van Sus Kiek “den theater”, inclusief de stoelen gaan ophalen bij de leden, met
paard en platwagen naar de toneelzaal. Er diende dus een volledig decor opgebouwd
te worden. En dan vallen ook namen als Nele Scholiers, Stanne De Gendt, Jan
Lamberts… Talloze anekdotes zijn hieraan verbonden… Het was in die tijd normaal
dat er twee stukken werden gespeeld: een drama en een blijspel en dat vergde
- naast vaste acteurs als Nard van de Swis, vader Bekkeman, Maria Schevernels, e.a. ook een hoop figuranten. Wie herinnert zich de kaskrakers niet zoals “Het Dorp der
Mirakelen” en “De Paradijsvogels”? Eenmaal heeft men het gewaagd om René in een
figurantenrol te steken samen met Susse Va en Louis De Ridder. Zo lagen zij eens
op de podiumvloer, voor het publiek verborgen achter de lichtbakken: ons Renéke
liet de kans niet liggen en kittelde hoofdrolspeelster Hilda Van Humbeek aan haar
tenen. Blijf dan maar serieus!
Wij onthouden: klein maar speels!
In die tijd was de rijkdom van een fanfare ook te meten aan het aantal muzikantencaféhouders, dus werden de repetities maandelijks verhuisd waardoor het begrip
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“maanduitstap” ontstond. René was echter overal thuis en daagde de concurrentie
(en de fanfare) uit om bij hem een pint te komen drinken. Zoals ne rappe cafébaas
betaamt werden de pinten vooraf getapt zodra ze de muziek hoorden naderen… de
fanfare lapte René echter een poets en marcheerde doodleuk voorbij… (heeft René
toen al die pinten zelf uitgedronken?)
Wij onthouden: klein maar uitdagend!
Een andere mijlpaal voor erelid René zijn voorzeker de Oberbayern-feesten. Hoeveel
energie werd er niet in de voorbereiding gestoken? Een hele camion berkenhout gaan
kappen in Baal, heide en brem gaan plukken om Het Witte Paard om te toveren
tot een Tiroler landschap, inclusief de Tirolerkledij die door de vrouwen zelf werd
ontworpen. Dat gebeurde dan vaak in ons café of onze keuken vertelde Francine. Die
feesten groeiden uit tot dé festiviteit bij uitstek tot buiten onze gemeentegrenzen.
Zelfs de dames hadden 100 frank (in die tijd!) veil om het orkest te mogen dirigeren.
Wij onthouden: klein maar behulpzaam!
Zijn fanfareleven krijgt een onvoorziene wending door de plotse dood van voorzitter
Smets, vader van Gust. Toen het toenmalige bestuur hem verzocht om de fanfare te
leiden aarzelde hij omdat hij geen noot muziek kende (en nu nog niet!), wat hij als
een belangrijke voorwaarde zag. Een voorzitter moet immers bij zijn muzikanten
kunnen zijn: op de repetitie, tijdens uitvoeringen. Bovendien was hij politiek actief en
de burgemeesterssjerp eiste al een ruim deel van zijn energie... Het fanfarebestuur
bleef echter aandringen en René werd voorzitter van onze “Vrije Vlaamse Zonen”
onder het motto “Ik dien”.
Wij onthouden: klein maar loyaal!
In die periode werd beslist het café te sluiten, allicht met tegenzin van de klanten,
De Kapelse bevolking begon te wedden: “ Doen ze het of doen ze het niet?” Toen
werd de naam van het café reeds aangepast in “De open en toe”… Het loslaten van
het veelvuldige menselijke contact was een stukje eigenste “ik” prijsgeven... Het
oude café werd vervangen door nieuwbouw maar het ware karakter blijft behouden.
Waar vroeger het café was ligt nu een even ruime living… waar fanfare en politiek
af en toe vergaderde of soupeerde, waar dirigenten of bijzondere gasten onthaald
werden voor het muziekconcert, waar iedereen even welkom blijft als vroeger in het
café!
Wij onthouden: klein maar gastvrij!
En langzaam evolueerde “ik dien” naar “ik geef”. Wat aanvankelijk begon als het
organiseren van een lenteavond in de tuin van burgemeester Van Roy evolueerde via
wafelenbak en het buffet op het lentebal naar ondersteuning van de jaarvergadering
en het Sint-Ceciliafeest zoals we dit momenteel kennen. De vraag “waarom?” wordt
niet ontweken: “Er was een tijd van hard werken, er is nu een tijd van genieten. Ik
geniet nog intens van dit fanfareleven ook al blijven de fratsen nu achterwege of
vergis ik mij? (Vergissen is menselijk! nvdr) Ook al worden wij oud en zijn al zovele
makkers (rakkers!) van toen ons voorgegaan, de herinnering aan zovele fratsen en
anekdotes zijn nog zo intens en levendig.”
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Ons levensboek werd geschreven met een fanfarestift… Weet je dat we vier
concerten op één dag bezochten en ik de ganse dag op stap was met de Sussen in
de voiture van mijn schoonmoeder…
Wij onthouden: klein maar gul!
De wijnfles is leeg, de oogjes zijn moe: de Muzaïek-redactie weet niet meer waar
beginnen. Hoeveel namen en toenamen zijn deze avond niet ten tonele gevoerd?
Tot in de kleinste details door twee rasechte vertellers met een scherp geheugen.
Tijdens het huiswaarts keren drong het tot ons door wat een voorrecht het was dit
gesprek te mogen voeren:
Wij onthouden: klein… maar groot!
(integrale weergave van een artikel uit het ledenblad Muzaiek nr 8, december 2002.)

Gewezen voorzitter Gust Smets
Gust mijdt liever de schijnwerpers, maar in dit herinneringsboek zetten wij hem toch in
het voetlicht.
Gust werd in het bestuur gekozen op 19 december 1965 met als taak de opleiding van
jonge muzikanten en beheer van de partituren. Vervolgens werd hij:
op 05.08.1975			ondervoorzitter
daarna op 14.01.1979
voorzitter
nadien op 27.02.1999		
bestuurslid
om op 01.10.2011		
op rust te gaan
Dit is een volwaardige pensioenloopbaan van 46/45 bij “De Vrije Vlaamse Zonen”
waar we nog kunnen aan toevoegen: hij was ook 60 jaar muzikant.
Bij de opbouw van dit herinneringsboek diende ik vaak in de geschiedenis van onze
fanfare te neuzen en zo vond ik ook een inleiding die Gust Smets als voorzitter schreef
in het boek van Jef Broothaerts naar aanleiding van ons honderdjarig bestaan.
Ik vertaal zijn boodschap van toen:
“Om iets te verwezenlijken moet er aan drie voorwaarden voldaan worden:
kunnen, tijd hebben, willen. Wij, die dit jaar het 100-jarig bestaan mogen
vieren, vergeten al te gemakkelijk hoe lang en zwaar die weg voor de voorgangers
is geweest, we vergeten hoeveel willen en kunnen nodig zijn geweest. Wij denken
al te gemakkelijk dat het vroeger eenvoudiger was, dat ze meer tijd hadden.
Niets is echter minder waar! “
Gust beleefde onze fanfare in de tweede helft van de 20ste eeuw, hij zat op de
eerste rij om de fanfare doorheen een van de grootste maatschappelijke
omwentelingen sinds mensenheugenis te loodsen. Het is onvoorstelbaar hoe de oude
waarden en idealen van onze stichters vanaf de golden sixties op enkele jaren tijd
afkalfden, hoezeer het traditionele fanfareleven onder druk kwam te staan. Denk aan
de uitstappen, denk aan het Sint-Ceciliafeest. Dus ook zijn periode had momenten
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van kommer en kwel, momenten van onbegrip. Want verandering roept weerstand
op. Maar er was een kunnen, er was tijd hebben, er was een willen!
Zijn kenmerk was rechtlijnigheid. Hij ging niet op zoek naar andere orkestvormen,
maar hij bleef de fanfarebezetting trouw. Hij bleef vooral geloven in de kracht van het
verenigingsleven. Ontelbare uren investeerde hij in de jeugdopleiding. Ze waren niet
alleen leerling maar ook een beetje zijn kinderen.

Elza: oprechte belangstelling
en een bemoedigend woord

Gust Smets bij zijn jubileum van 60 jaar muzikant

Samen met zijn echtgenote Elza was hij de motor om het uitbundige van vroeger
te vervangen door stijlvol en smaakvol. De fanfare werd een vriendenkring waar
iedereen zich welkom kan voelen. Hij slaagde erin om de fanfare aan te passen aan
de veranderde inzichten en behoeften van de maatschappij buiten de fanfare. Hij
toonde ons dat vernieuwing niet als een “vernietiger” moet gezien worden maar
als een uitdager, als een inspirator om dit mooie socio-cultureel erfgoed op een
eigentijdse wijze verder te dragen in deze 21ste eeuw.
Ter gelegenheid van zijn 60-jarig muzikantenjubileum (diamant) vatte ik zijn
verdienstelijk fanfareleven als volgt samen:
“Diamant is het hardste materiaal dat in de natuur voorkomt. Het woord diamant is
ontleend aan het griekse ‘adamas’ dat staat voor ‘ontembaar’ en ‘onoverwinnelijk’,
verwijzend naar zijn vastheid, hardheid. Meer eigentijds staat diamant voor schittering,
voor kleur, voor rijkdom.
Aan onze diamant zitten zoveel prachtige facetten, mooi gepolijste herinneringen die
schitteren in het fanfarelicht, die zijn muzikale beleving voor ons zo waardevol maken.
Kijk naar de jeudigheid van ons fanfareorkest. Ruwe diamanten die nog muzikaal
moeten geslepen worden maar zij zijn de echte rijkdom van onze vereniging.
Dit is wellicht het mooiste geschenk voor Gust: weten dat onze fanfare een
toekomst heeft”
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Een gelegenheidswerk
Voor de fanfare was de 120ste verjaardag de aanleiding om een opdracht te geven
voor het componeren van een gelegenheidswerk. Onze keuze viel hierbij op Roger
Derongé die we u graag voorstellen.
Roger Derongé studeerde trompet aan het kunsthumaniora in Brussel waar hij les
kreeg van François Van Kerkhoven, cornetsolo van de Muziekkapel van de Gidsen
en trompettist in het koperkwintet van Theo
Mertens. Vervolgens trok hij naar het Koninklijk
Muziekconservatorium in Brussel en volgde er
o.a. lessen harmonie bij Jan Van Landeghem
en André Laporte en een driejarige opleiding
hafabra-directie in de klas van Jan Segers.
Tijdens deze opleiding kreeg Derongé niet
alleen de smaak van het dirigeren te pakken
maar was Segers ook zijn mentor bij zijn eerste
probeersels in compositie en orkestratie.
Na zijn conservatoriumjaren kreeg hij geregeld de kans om als losse medewerker mee
te spelen in het Filharmonisch Orkest van de
BRT. Hier ontmoette hij Frans Violet die hem
wist te overtuigen om in de beginperiode van
diens Brassband Willebroek een tweetal jaren
mee te spelen. Deze ervaring typeert de stijl
en sound van zijn eigen composities.
Roger Derongé (website Bravoer)

…/…
Uit de uiteindelijke componeeropdracht

De historiek van onze fanfare kan ik opdelen in vier tijdvakken:
1. De strijdperiode 1892-1940 met de fanfare als boegbeeld in een politieke
strijd (rerum novarum betogingen), katholiek (cvp) tegen liberaal, de
Vlaamse ontvoogding.
2. De machtsperiode 1940-1980 met de fanfarevoorzitter die burgemeester is,
met politieke macht én muzikale bloei.
3. De kentering 1980-2000: onder druk van een maatschappelijke omwenteling
dient de fanfare nieuwe wegen te zoeken: sterk afbouwen van de politieke
binding en katholiek is niet langer een expliciete gedragscode.
4. 2000 tot …: mooie muziek maken, een warme vereniging zijn… fier over ons
verleden en hoopvol naar de toekomst.
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LEEUWenHART van Roger DERONGE
Gelegenheidswerk n.a.v. het 120-jarig bestaan van de K.K.F. “De Vrije Vlaamse Zonen”
Kapelle-op-den-Bos
De Koninklijke Katholieke Fanfare “De Vrije Vlaamse Zonen” Kapelle-op-den-Bos
ontstond in 1892. Zoals bij vele tijdsgenoten was ook hun ontstaan politiek geïnspireerd.
In de nasleep van de eerste schoolstrijd (1878-1884) mobiliseerden de katholieken
alles en iedereen om die liberale ‘ongelukswet’ te bestrijden. Tegelijkertijd groeide
ook de Vlaamse weerbaarheid tegen de veelal franstalige burgerij die ook de macht
uitoefende.
De idealen van de stichters zijn overduidelijk aanwezig in de naam. De fanfare trok
vele jaren met de Vlaamse Leeuw, een marsarrangement van dirigent wijlen Willem
Andries, door de Kapelse straten en was present op allerlei betogingen en manifestaties
in Brussel, de Vlaamse zaak ten goede. De laatste decennia verdween het politieke
motief geleidelijk naar de achtergrond en primeert de muzikale beleving.
Met deze intrada beschrijft de componist de historiek van de fanfare in vier muzikale
onderdelen, waarbij het thema van de Vlaamse Leeuw vanzelfsprekend de bindlijn is
tussen verleden en heden.
Het ontstaan wordt weergegeven met enkele ‘strijdvaardige’ maten waarbij ‘ze zullen
hem niet temmen, zolang de Vlaming leeft’ overheerst. Vervolgens wordt hetzelfde
thema speels en uitbundig als beschrijving van een periode van bloei en macht.
De derde periode, het wegdeemsteren van de plaatselijke politieke invloed en
samenhangend een tanend fanfareleven, wordt vertolkt door een aarzelend begin
dat besloten wordt door de trombone met   ‘Ze zullen hem niet temmen de fiere
Vlaamse Leeuw… zolang hij kan klauwen, zolang hij tanden heeft.’ Het staat symbool
voor de tweestrijd tussen traditie en vernieuwing. Het werk eindigt met het speelse
thema wat aangeeft dat de toekomst voor een nieuwe generatie is …
LEEUWenHART verwijst naar de moed en doorzettingsvermogen van de legendarische
koning Richard Leeuwenhart. LEEUW is een duidelijke hint naar de idealen van de
stichters en het strijdbaar verleden; HART betekent een hart hebben voor de hafabra
muziek, een hart voor de vereniging, een hart voor Vlaanderen.
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Palmares
1946 Londerzeel

Stapwedstrijd

2e afdeling

1e Prijs 18,5/20

1948 Heist Goor

Stapwedstrijd

1e afdeling

1e Prijs 8/10 onderscheiding

Uitvoeringswedstrijd

1e afdeling

1e Prijs 44/50 onderscheiding

1948 Hemiksem

Stapwedstrijd

1e afdeling

1e Prijs 19/20 onderscheiding

1949 Vilvoorde

Prov. tornooi Brabant

2e afdeling

premie 2e afdeling

1950 Vilvoorde

Prov. tornooi Brabant

1e afdeling

premie 1e afdeling

1952 Londerzeel

Intern. muziekwedstrijd 1e afdeling

1953 Eikevliet

Intern. muziekwedstrijd Uitmuntendheid 1e Prijs 332/400

1959 Londerzeel

Stapwedstrijd

1962 Itegem

Intern. muziekwedstrijd Uitmuntendheid 1e Prijs met lof van de jury 90,50%

1962 Werchter

Stapwedstrijd

Uitmuntendheid 1e Prijs met lof van de jury 98%

1964 Rupelmonde

Muziekwedstrijd

Uitmuntendheid 1e Prijs met lof van de jury 94,60%

1964 Kampenhout

Stapmarswedstrijd

Ereafdeling

1966 Vilvoorde

Prov. Tornooi Brabant

Uitmuntendheid Premie Uitmuntendheid

1969 Voortkapel

Int. Muziekwedstrijd

Ereafdeling

1e Prijs 95 %

1971 Tongerlo

Int. Muziekwedstrijd

Ereafdeling

1e Prijs met lof 92,50 %

1972 Vilvoorde

Prov. Tornooi Brabant

Ereafdeling

Premie Ereafdeling

1973 Antwerpen

Stadstornooi

Ereafdeling

Gouden medaille

1973 Itegem

Int. Muziekwedstrijd

Ereafdeling

1e Prijs met lof 90 %

1974 Anderlecht

Prov. Tornooi

Ereafdeling

Premie Ereafdeling

1976 Anderlecht

Prov. Tornooi

Ereafdeling

Premie Ereafdeling

1976 Antwerpen

Stadstornooi

Ereafdeling

Gouden medaille

1977 Lichtaart

Muziekwedstrijd

Ereafdeling

95 %

1977 Halle

Kamp. Fedekam Brabant Ereafdeling

1e Prijs met lof van de jury 90,60%

1978 Vilvoorde

Prov. Tornooi

Premie van Ereafdeling

1978 Neeroeteren

Belg. Kamp. Fedekam Ereafdeling

70 %

1979 Antwerpen

Stadstornooi

Ereafdeling

Zilveren medaille

1980 Vilvoorde

Prov. Tornooi

Ereafdeling

Premie Ereafdeling

1982 Vilvoorde

Prov. Tornooi

Ereafdeling

Premie Ereafdeling

1984 Vilvoorde

Prov. Tornooi

Ereafdeling

Premie Ereafdeling

1986 Vilvoorde

Prov. Tornooi

Ereafdeling

Premie Ereafdeling, Gouden medaille

1988 Vilvoorde

Prov. Tornooi

Ereafdeling

Premie Ereafdeling, Gouden medaille

1990 Vilvoorde

Prov. Tornooi

Ereafdeling

Premie Ereafdeling

1992 Vilvoorde

Prov. Tornooi

Ereafdeling

Premie Ereafdeling

1993 Ternat

Kamp. Fedekam Brabant Ereafdeling

Kampioen met 82,50 %

1996 Leuven

Prov. Tornooi

Premie Ereafdeling
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1e Prijs 360/420

Hogere afdeling 1e Prijs met lof van de jury 95,25%

Ereafdeling

Ereafdeling

1e Prijs 89 %
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1999 Wemmel

Prov. Tornooi

Ereafdeling

Premie Ereafdeling

2002 Ternat

Prov. Tornooi

Ereafdeling

Premie Uitmuntendheid.

2006 Leuven

Wedstrijd Vamo VBR

Eerste-afdeling

90,16 %

2006 Leuven

Finale Vlamo

Eerste-afdeling

90,80 % Vlamo Kampioen

2007 Zemst-Laar

Prov. Tornooi

Eerste-afdeling

Premie eerste-afdeling 88 %

2009 Leuven

Wedstrijd Vlamo VBR

Eerste-afdeling

93,50 %

2009 Leuven

Finale Vlamo

Eerste-afdeling

88,80 %
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Uitgevoerde werken
Vooraf dient gezegd dat er geen archief is van 1892 tot 1924 en dat in de notulen tot
1949 geen programma’s werden ingeschreven, vanaf 1950 ontbreekt er hier en daar
ook een jaartje…
In de navolgende lijst werd enkel het programma van het kunst- en dubbelconcert
weerhouden omdat alle andere optredens putten uit dit repertoire. Het omgekeerde
gebeurde uiteraard ook.
Het achterhalen van een juist aantal uitvoeringen was niet haalbaar omdat van
festivals en/of gastoptredens slechts sporadisch het programma werd genotuleerd.
Onderstaande lijst moet je dan ook lezen als ”Hoe vaak werd een bepaald werk
geprogrammeerd op ons eigen kunst- en dubbelconcert.”
Muziekwerk
1812
A Bamberg Fantasy
A circus suite
A day at the circus
A Discovery Fantasy
A Michael Jackson Spectacular
A whiter shade of pale
About kings and dukes
Adagia for flute
Adventures of the baumé
Agnus Dei
Air for winds
Air Pathetique
All trough the night
Alte kameraden mars
Amboss Polka
Ambroos Barbarien
American Patrol
Annie Laurie
Anton aus Tirol
Aria
Arlequino
Arnhem mars
Arromanches
As the deer
Auf der Jagt
Aurora Borealis
Band Jubilee
Banda sucre
Bandalogy
Barbier van Sevilla
Berceuse de Jocelyn
Berdorfer suite
Bessarabyanka
Binche
Blaenwern
Blaydon races
Blue bells of scotland
Blue Hills March
Bohemian, Rhapsody
Brasiliana
Brazil
Buglers (euphonium) Holiday
Caçak
Call of the sea
Cambridger Impresions
Canadian Impressions
Caprice en forme de valse lente
Carnaval de Venise
Castel Caerdidd
Castel Coch
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Componist
Tschaikowsky P.
Haemhouts B.
Johnson S.
Curnow J.
Jan De Haan
Jackson M.
Reid K,- Brooker G.
Deronge
Ted Huggens
Janssen H.
Bizet G.
Waignein A.
Van Beethoven L.
Langford G.
Teike C,
Parlow
Beck R.
Miller G.
Drover A.
DJ. Oetzi
Finn R.
Cardon R.
Kelly A.E.
Kelly A.E.
Nystrom M.
Strauss J.
Wallin M.J.
Barry D.
Orsomando G,
Osterling E.
Rossini
Godard
Duyck G.
Traditional
Gilson P.
Rowlands W.P.
Langford G.
Pryor A.
Gorts P.
Freddy Mercury
Van der Roost J.
Barosso
Leroy Anderson
Dzon P.
Ball E.
Van der Velde R.
Segers J.
Mahy Alf.
Arban J.B.
Powell T.J.
Powell T.J.

JAAR VAN UITVOERING
1957,1959,1963
2003
1990
2002
1998
1989
1990
2011
1998
2011
1963
1988
1997
1983
1950,1951,1954
1986
1976,1978
1970,1972,1977,1985,1986
2008
2001
2003
1984
1977
1973
2005
1986
2005
2011
1965,1971,1987
1985
1951,1955,1956,1960,1965
1991
1982,1987
2010
1952,1988
1986
1985
2008
2003
1993,1995,2001
1996
1973,1986
1981,1999,2011
2010
197
2008
1982
1951
1996
1980
1981

Muziekwerk
Castell Caerfili
Centauer wedstrijdmars
Centennial prelude
Champions fanfare
Chariots of fire
Check to the war mars
Chinese dans uit de notenkrakers
Chopins dream
Chu Chin Chinee
Circle of miles
Classical Gold
Colne hymne
Colonel Bogey
Concert Prelude
Concert Variations
Concerto for trompet
Condacum
Conquest of paradise
Contrasto Grosso
Convergents
Cortege heroique
Cowboy Rhapsodie
Czardas
Dakota
Dances with Wolves
Danses Profanes
David of the white rock
De Parelvissers
De blauwe donau
De Boheemse
De Brug van Kapelle (Kooltjeszifters)
De cyclopen
De Drie Jokers
De Postkoets
De Stelende Ekster
De Vlucht van de hommel
De Zee
De zwaanriddersage
Deep Harmony
Der Damon
Dimensions
Dimensions
Dionysos
Divertimento
Dixie Parade mars
Don Pëdro
Donder en Bliksem
Donkey Serenade
Doyen
Duet for two cats
Duo for euphonium

Componist
Powell T.J.
Broadbent D.
Van der Roost J.
Sparke P.
Vangelis
De Roeck G.
Tschaikowsky P.
Chopin F.
Green P.
Haanstra J.
Barry D.
Duckworth F.
Alford K.J.
Sparke P.
Don Lusher
James H
Jan Van der Roost
Vangelis
De Haan J.
Sesarini F.
Mahy A.
Morton Gould
Monti V.
De Haan J.
Barry J.
Poot M.
Traditional
Bizet G.
Strauss J.
Balfe G.
De Wit -Keisers
Beck R.
Langlois T.
Cleber J.
Rossini G.
Rimsky Korsakow
Ewbank J.
Bosveld J.
Parker H.
Huber P.
Graham P.
Peter Graham
Poot M.
Poot M.
Lofler W.
Nijs J,
Strauss J.
Friml-Stothart
Richards G.
Rossini G.
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1980
1988
1993
2004
1996
1955
1962
2002
1983
2002
2006
1981,1983
2008
1993
1995
2012
1998
1996
2001
1994,1995
1985
1974
1996
2004
1995,1997
1980
2003
1973
1975
1954,1961
1991
1982,1991
1973
1986
1973
1998
2011
2010
2003
1987,1988,1996
1999
1997
1992
1975,1986,1990
1974
1991
1973
1974,1976,1986
2004
2008
1999

Muziekwerk
Dynamic fantasy
Dynamic Fantasy
East Anglia
Easy Pop Suite
Eerste Symphonie
Egyptisch ballet
Elvira Madigan
Englandvaarders
Epaminondas
Er komt een vogel gevlogen
Erasmus mars
Eres tu
Ernst August mars
Espagnola
Evensong
Evergreens for everyone
Facilita
Fairy Tale
Fanfare for the common man
Fanfare uit Carmina Burana
Fantasia
Fantasia
Fantasia ouverture
Fantasie voor sax sopraan
Fedekam Brabant Tune
Feestmars onzer fanfare
Feestouverure
Ferdivedaasje
Fiesta cu tres banda
Fiesta in Magaluf
Film Erfolge
Finlandia
First Suite
First Suite
Flashing Winds
Florentiner mars
For always
Frank Sinatra in concert
Franky mars
Friends for Life
Friends for life
Frisch Hinaus mars
Funny Valentine
Gay Husar
Gildenfeest
Glenn Miller Story
Gluck Auf mars
Golden marches
Goochelaar van O.L.-Vrouw (De)
Grootvaders Klok
De Grot van Fingal
Haexdonk
Halifax
Halleluja
Hanseatic suite
Happy go lucky
Happy Sound Selection
Harlekijn mars
Heitere Ouverture
Hellender
Het Loze vissertje
Highlights from the wild
Highroad Impressions
Hootenanny
Humoresque
Hymne of Brood
I do it for you
I dreamed a dream
Impromptu
In alter erische mars
In de kloostertuin
In de steppen van midden Azië
In rechte baan mars
In 't witte paard
Instant Concert
Intrada Festivo
Intro Brusselse Suite
Introducing the band
Iowa mars
Isoline
Jamaican Folksuite

Componist
Waignein A
Waignein A.
De Haan J.
Dizzy Stratford
van Beethoven L.
Luigini A.
Mozart A.
Schild W.
De Roeck G.
Ochs S.
Nicolas D.
Caldéron J;C.
Blankenburg H.L.
Menten J.
Wuilmus B.
Debaeremaeker A.
Hartmann J.
Johan Evenepoel
Copland A.
Orff C.
Segers J.
Haemhouts B.
Torfs K.
Torfs K.
Nijs J.
Andries W.
Maes J.
Vliex L.
Sheffer P,
Duyck G.
Bernhard H.
Sibelius J.
Ares R
Holst G,
Van der Roost J.
Fucik J.
Williams J.
Studnitzky N.
Torfs K.
Dizzy Stratford
Stratford D.
Steinbeck H.

JAAR VAN UITVOERING
1997
1992
1986
1995
1956
1950,1984
1983,1987
1951,1952,1964,1983
1964,1968,1971,1974,1977,1990
1965,1971
1963
2010
1981
1976,1994
2009
1999
1987
1998
1988
1999
1996
2006
1970
1975
1999
1956
1977
2010
1990
1983,1988
1990,1995
1954,1955,1956,1957,1969,1976
1997
1990
1992
1951,1952,1986
2009
1988
1969
1995
1994
1962
2002

Powell T.J.
Torfs K.
Miller G.
Wichers J.
Barry D.
Massenet J.
Daughty G.
Mendelssohn
De Ranter G.
Ruelle F.
Handel
De Haan J.
Hautvast Willy
Vlak K.
Meeus Lode
Fulling E.
Van Groningen E.
Broadbent D.
Silvestri A.
Sheffer P.
Walters H.L.
Poot M.
Van Groningen E
Adams B.
Boublil-Schonberg
Ball E.
Steinbeck H.
Ketelbey W.A.
Borodin A.
Wichers J.
Benatzky R.
Walters H.L.
Bulla S.
Verschueren E.
Vlak K.
Meeus L.
Messager A.
Walters H.L.

1982
1976
1981
1972
2011
1955,1956
1976,1994,1995
1960
2007
1974
1974,1976
2002
1980
1975
1969
1968
2011
1989
2009
1970
1978,1981
1954,1957
2012
2002
2000,2006
1991
1961
1959,1975
1959,1960,1962
1970
1956
1988,1994
2000
1977,1978
1986,1988,1998
1959,1962
1952
1971

Muziekwerk
John Peel
Joy of music
Jubelmars
Julia
Juvenile overture
Kaukasische suite
Keizer Frederik mars
Kinderspelen
King Arthur
King Size mars
Kleine Triptiek
Knight Templar wedstrijdmars
Knoxville 1800
Koning Albert
Kyrie
La forza del destino
La Housarde
La Storia
Le Merle Blanc
Le retour au Pays
Legende
Legions
Lemon tree
Liberty Fanfare
Lichte ruiterij
Life
Lloyd
London Bridge
Londonderry Air
Long long ago
Lord Tullamore
Love and mariage
Lustspiel Ouverture
Mamno Jambo
March
March Mover
March of the engineers
Marche Americaine
Marching Trumpets
Marinarella
Mars der medici
Mars in brass
Mary Poppins
Maryton
Mascarade
Matrimony
Melodia d'amore
Melody in five
Melody Makers
Melting The Ice
Messidor
Miami
Michael Jackson: king of pop
Midwest Golden Jubilee ouverture
Milenium Mania
Milford Sound
Militaire polonaise
Misty
Mixed Pickles
Moment for Morricone
Moon en Gui
Moonlicht Serenade
Morgen,middag,avond in Wenen
Moskwa
Mozes mars
Music
Music for a festive occasion
Music for drums
Music from Bravehaert
Musica
Nadia mars
Napolitaanse serenade
Navy Rhapsodie
Nesun Dorma
New Baroque Suite
New signature
New World Fantasy
Nostalgia
Officer of the day mars
Olifantenmars
On the quarter deck

Componist
Mortimer F.
Haderman J.
Baeck J.
Van Asten-De bois
Ares R
Ippolitov Iwanov
Friedemann
Bizet G.
Schoonenbeek K.
Frank F.L.
Moerenhout J.
Allan G,
Curnow J.
Blangenois J.
Rustichelli
Verdi G
Ganne L.
De Haan J.
Damaré E.
Gilson P.
Dvorak A.
Cacavas J.
Freudenthaler P.
Williams J.
Von Suppe F.
Wignein A
Cuthbert Howard
Coates E.
Traditional
Boddington S..
Wittockx C.
Van Heusen J.
Keler Bela
Prado P
Broadbent D.
Briat J,
Tschernetski S.
Sousa J.P.
Siebert E.
Fucik J.
Wichers J.
Vertommen E.
Sherman R.M.
Traditional
Lacôme P,
Gilbert O'Sullivan
Von Gluck C.W.
Haderman J.
Barry D.
Evenepoel J,
Bruneau A.
Beck R.
Michael Jackson
Curnow J.
Van Dijck F.
Derongé R.
Chopin
Burke - Garner
Leemann M.
Morricone
De Roeck G.
Miller G.
Von Suppe F.
Leemans P.
Rossini
Miles J.
Hadermann J.
Gistel L.
Vinson J.
De Schrijver K.
Carleer R.
Winkler G.
Duyck G.
Puccini G.
Huggens T.
Van Nuffelen D.
Langford G.
Decancq R.
Hall R,B
Ord Hume E.
Alford .J.

120 jaar Koninklijke Katholieke Fanfare “De Vrije Vlaamse Zonen”

JAAR VAN UITVOERING
1971,1982
2001,2004
1957
1991
1997
1971,1987,1991
1959,1960,1961
1956
2002
1978
1955
1992
1994
1950
2005
1975,1991
1952,1954,1960
1993
1998
1951,1962,1983
1961,1962
1993
1997
2005
1979,1989
1980
1985
1952
1991,2005
1974
2009
2000
1987
1996
2004
2006
2009
1954
1985
1980
1965
1987,1988
1987
2011
1950
1998
1996
2009
2005
2006
1957
1975
2011
1999
2000
2005
1965,1979
2012
1975
1989
1950,1959
1977
1986,1994
1969,1972,1986
1965,1994,
1984,1994,1995,2009
1993
2003
2010
1974
1971
1970
1972,1994
1997
1976,2000
2000
1981
1999
1968
1981
1964
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Muziekwerk
On the ranch
Once upon a time
One voice
Only Love
Oosterse Suite
Opening Music
Oregon
Orpheus in de onderwereld
Os passaros do Brasil
Othello
Ouverture Romantique
De Pacificatie van Gent
Parachutistenmarch
Paragon
De Parelvissers
Paso Flamenco
Pastime with good company
Pentagram
Pentagram
Pepita Greus
Perhaps love
Pizzicato Polka
Potter point
Prelude on Finlandia
Processie v.Sardar

Componist
Lerinckx J.
Morricone
Manilow B.
Cosma V.
Popy Fr.
Haemhouts B.
De Haan J.
Offenbach J.
Vlak K.
Rimmer - Flink
Keler Bela
Benoit P.
Leemans P.C244
Derongé R.
Bizet G.
Vlak K.
Hendrik VIII
De Meij J.
De Meij J.
Chovi P.P.
Denver J.
Strauss J.
Vliex L.
Curnow J.

JAAR VAN UITVOERING

Ippolitov Iwanov

1987

Punjaub mars
Radetzki mars
Rainbow Warrior
Rapsodie in brass
Rapsodie on Negro Spirituals (2nd)
Rapsodisch divertimento
Rapsodische schets
Redhead hymne
Rendez-vous met Armand
Preud'homme
Rendez-vous met
Tschaikowsky
Rienzi
Rikudim
Rimbalzello
Rivieren cyclus
Rock around the clock
Romance
Romance pour Hélène
Romeinse Spelen
Rood
Ross Roy
Rosslyn concertmars
Rythm parade
Sailor ahoy
Salzburg suite
San Lorenzo mars
Sancta Lucia
Sandon
Saxophone jubilee
Schilderachtige tonelen
Selection from cars
Semiramis
Semper Sousa
Sentimental Rhapsody
Serenade
Servus Wien
Showmars
Signature
Sint Peter Port
Sinuosity
Slavenkoor uit Nabucco
Slavische mars
Slavische rhapsodie 2nd
Solveigh's lied
(Peer Gynt-suite)
Sonata
Sonatina
Song and dance
Song of freedom
Sons of the brave
Spirit of independence
Spiritual Moments
Spontin mars
Stap in
mars
Steadfast and true mars

Payne-Mol
Strauss J.
Vlak K.
Goffin D.
Ball E.
Leemans P.
Torfs K.
Redhead R.

1972

Beck R,

1989

(Kaukasische suite)
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1996,2000
2002
1989
1986,1994
1950,1952,1954
2003
1991,2001
1969,1989
2012
1973,1982
1980
1959,1961
1995
2003,2007
1954
1975,1979
2006
1995
2002
2004
1991
1987,1991
2008
1998

1970,1987
2007
1992
1968
1962,1963,1964
1965
1982,1984

Leemans-De Roeck 1968
Wagner R.
Van der Roost J.
Abel-Jaroc
Malando
Freedman M,
Shostakovitch
Koen De Wolf
Floris A.
Ewbank J.
De Haan J.
Ball E.
Darling J.
Rodenhof G.
Wright D.
Sylva C.A.
Jakma F.
Purday C.H.
Evers H.
Massenet
Newman R.
Rossini G.
Sousa J.P.
Ruelle F.
Bourgeois D,
Dostal
Wantier F.
Van der Roost J.
Torfs K.
Daigneux J.A.
Verdi G
Tschaikowsky P.
Friedemann

1976

Grieg E.

1961

van Beethoven L.
Schoonenbeek K.
André Waignein
De Haan J.
Bidgood T.
Van der Roost J.
Strafford D.
Meeus L.
Meeus Lode
Teike C.

1984

1999
1976
1978
1989
1985
1998
1969
2008
2001
1979
1969,1973
1999
1982
1956
1977
2002
1996
1951,1961
2008
1981,1993
1983
1964,1972
1992
1968,1972,1979
1971
1992
1978
1972
1971
1959,1961,1963
1974

1997
2001
1996
1982,1985
2002
2003
1952,1960
1965
1955

Muziekwerk
Storie di Tutti i Giorni
Strauss melodieen
Suite
Summertime
Sunset Rhapsodie
Swingende Slides
Sword of honnor
Symfonisch gedicht
Symphonische variaties
Tamar
Tapas de cocina
Teamwork
Television showcase
Ter Dilft
The acrobat
The bass in the ballroom
The best of Neil Diamond
The
black
and
white
Minstrels
The B-man mars
The contestor mars
The Cossack mars
The Cream of Clapton
The final countdown
The golden gate bridge
The Happy Cyclist
The irisch blessing
The Jolly Sailormen
The liberty bell mars
The Lion King
The middy mars
The new colonial mars
The princes and the poet
The Rock
The rose
The rovers return mars
The showbusters
The Swinging Fischerman
The Young Amadeus
Theme from mondo cane
Three Bagatelles
Three fragments for band
Three jolly airman
Three Motions
Time is over mars
Tiritomba
To a princess
To a wild rose
Toccata in minor
Triomfmars uit Aida
Trumpet Fiesta
De Twee duiven
Twins
Ungarische lustspiel ouverture
Variaties in dansvorm
Variations on a french
folksong
Vijf minuten met Cole Porter
Virtuosity
Vitae Lux
Viva Centenary march
Vivaldi's winter
Vivat Mozart
Vlaamse dans nr 2
Vlaamse Leeuw
Vlaanderen mijn land
Vlag en Wimpel
Vlucht van de hommel
Voices of Youth
Walpurgisnacht
Washington Grays
West Sound
Western Rapsodie
When I walk alone
Whispering brass
Windkracht 10
Yanka
Yesterday
Zingaresca
Zomergemse Butleia
Zwaard en lans mars

Componist
Maurizio Fabrizio
Strauss J.
Segers J.
Gerschwin G.
Ball E.
Butts C.
De Haes T.
De Boeck M.
Gilson P.
De Roeck G.
Vlak K,
Evenepoel J.
Van Kraeydonck J.
De Boeck M.
Greenwood
Newsome R.

JAAR VAN UITVOERING
1998
1987
1976,1989, 2012
2002
1978
1983
2009
1970
1955
1955
1989
2002
2000
1983,1984
2010
1984,2010
1990

Siebert E.

1982,1983

Torfs K.
Powell T.J.
Rimmer W.
Eric Clapton
Tempest J,
Barry D.
Huggens T.
Bacak J.E.
Siebert E.
Sousa J.P.
Elton John
Alford K.J.
Hall R.B.
Ball E- Mol
Glennie-Smith
MCBroom A.
Siebert E.
Barry D.
Rial M.
Mozart W.A.
Cacavas
Waignein A.
Hiroaki Kuwahara
Siebert E.
Meindert Boekel
Cardon R.
Ghesquière R.
Duyck G.
Macdowell E.
Bach J.S.
Verdi G
Waignein A.
Messager A.
Hadermann J.
Bela-Mol
Poot M.

1973

Van Lijnschoten

1977

Porter C.
Baker K.
Alnaes F.
Weemaels P.
Vivaldi
Schooneobeek K.
Blockx J.
Miry K / Van Hoof J.
Lerinckx J.
Meeus L.
Korsakov R.
Gregson E,
Gounod CH.
Grafulla C.S.
Waignein A.
Vlak K.
Haderman J.
Haysom - Moll
De Wulf F.
Rooses
Lennon-Mc Cartney
Steinbeck H.
Duyck G.
Starke H.

1964
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1979,1984
1975
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