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Rechtstreekse lijn met de burgemeester

Luc De Ryck - AC De Zaat Temse
tel 03 710 12 52 - fax 03 771 47 83
burgemeester@temse.be

Het Harmonie Orkest Temse o.l.v. Guido Jacobs

woensdag 4 februari 2015

Laatste 2 harmonieën fusioneren

INFO
• algemeen info@harmonieorkesttemse.be
• voorzitter Kathy Van Cauwenberge 0497 22 47 46
secretaris Tim Waltens
0486 78 51 49
muzikaal Günter Noens
0475 90 76 58

Recht door Zee + Moed en Volharding = Harmonie Orkest Temse
De kerngemeente Temse kent een rijke geschiedenis inzake
blaasmuziek. Het begon in 1794 met de harmonie Sint-Cecilia, bijna
100 jaar de enige muziekvereniging in Temse. In 1897 werd in de
schoot van de gemeentelijke brandweer een fanfare opgericht onder
de naam Het Moet, met als bezieler-dirigent Louis Van Cleemput.
Een politiek conflict (omtrent het al of niet brengen van
een serenade aan een verkozene) leidde al in 1890 tot de
ontbinding. Louis Van Cleemput en zijn sympathisanten
vormden onmiddellijk een nieuw gezelschap: de liberale
fanfare (later harmonie) Moed en Volharding. De politieke
signatuur en de naam (Moed - Moet) verwijzen naar wat
voorafging.
Sint-Cecilia kreeg een concurrent en de komst van de
nieuwe vereniging wekte (ook) wrevel bij de andere
politieke partijen, die niet over een eigen muziekkorps
beschikten. Harmonies en fanfares waren sterke ‘wapens’ in de politieke
strijd. In 1906 startte de socialistische beweging met de fanfare (later
harmonie) Willen is Kunnen. De katholieke partij, nochtans de grootste
politieke familie, kreeg pas als laatste - in 1920 - een eigen korps: de
harmonie Recht door Zee, initiatief van (tekenend voor die tijd) E.H.
Edward De Sutter (tevens de eerste voorzitter-dirigent).

Willen is Kunnen. In november 2014 zette ook Sint-Cecilia er - na
220 jaar - een punt achter. De overgebleven verenigingen Moed
en Volharding en Recht door Zee voelden in toenemende mate de
wenselijkheid, zelfs noodzaak, om nauwer samen te werken en te
fusioneren. Stapsgewijs groeiden zij naar elkaar toe van in de lente
van 2014: eerst informele, dan officiële gesprekken, dan
samen vergaderen en ten slotte samen repeteren. Een
bevorderlijke factor was dat beide verenigingen werden
geleid door dezelfde dirigent : Guido Jacobs. Het laatste
teerfeest van Recht door Zee (17/1/2015) was tegelijk het
eerste met leden van Moed en Volharding.
De fusieharmonie ging officieel van start met een
wervelend Nieuwjaarsconcert in theaterzaal Roxy op
24/1/2015. Burgemeester Luc De Ryck genoot de eer
officieel afscheid te nemen van Moed en Volharding
(1890-2014) en Recht door Zee (1920-2014) en de nieuwe harmonie
voor te stellen.
De kerngemeente Temse zet dus zijn rijke muzikale traditie verder met
het gloednieuwe Harmonie Orkest Temse (afkorting : HOT). Voorzitter
is Kathy Van Cauwenberge (ook de eerste vrouwelijke voorzitter in de
Recht door Zee-geschiedenis), dirigent Guido Jacobs.

De doorbraak van de TV en de voortdurende uitbreiding en
democratisering van het ontspanningsleven hadden vanaf de jaren ’60
een steeds grotere invloed, en geleidelijk waren steeds meer korpsen
verplicht een beroep te doen op gastmuzikanten, in toenemende mate
van muziekverenigingen uit dezelfde gemeente. Heel wat korpsen
overleefden deze evolutie niet. In 1999 - na 93 jaar - stopte in Temse

Het bestuur bestaat uit voorzitter Kathy Van Cauwenberge,
ondervoorzitter Luc De Ryck, secretaris Tim Waltens, penningmeester
Karolien Pauwels, adjunct-secretaris/penningmeester Sabrina Vervaet,
leden: Karel Smet, Günter en Etienne Noens, Jef Vermeiren, Werner Van
Hoyweghen, Gwendolyn Robbrecht, Elisabeth Colman, André Pauwels,
Roger Ivens, Kristof Van Royen en Marc Pauwels.

1978. Het bestuur van de harmonie Recht door Zee, gloriejaren onder voorzitter
Désiré Van Riet en dirigent Marcel De Boeck.

1989. Moed en Volharding in feest t.g.v. het 100-jarig bestaan.
Voorzitter : Leon De Wilde, dirigent: Herman Wittock.

