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We hebben samen met een paar honderd aan-
wezigen genoten van een mooi en top con-
cert dat alle ingrediënten had die men zich 
kan wensen: moderne swingende en ritmi-
sche nummers afwisselend met klassiek in het 
genre van Strauss en Bach, en wervelend als 
het moest met een koor dat van aanpakken 
weet. Och ja, we vergeten allicht nog orgelist 
Frank Heye die in combinatie met orkestbege-
leiding een primeur bracht met Toccata in D 
Minor van Johan Sebastian Bach, naar een ar-
rangement van Farr en Lamb. Maar een ova-
tie verdiende ook muzikant Gijs Van Hecke die 
eerst zenuwachtig maar echt met een aange-
name stem meezingers bracht als ‘Mooie da-
gen’ (van Johan Verminnen) en ‘Lichtjes van 
de Schelde’ (van Bobbejaan Schoepen). Dit was 
echt allemaal knap werk, het ene applaus volg-
de het andere luid handgeklap op, en dat is 
de verdienste van al de muzikanten die er al-
licht uren repetitie aan lieten voorafgaan on-
der leiding van dirigente Astrid Verstuyft. Wij 
hebben alvast genoten, maar we waren zeker 
niet alleen. Het publiek gaf dat ook toe op het 
einde, toen het rechtstaand een ovatie bracht 
aan de knappe muzikanten. En nee, we over-
drijven niet.
Het hele concert stak ook knap in elkaar en 
werd leuk aan elkaar gepraat door oud-dorps-
dichter Luk Vermeulen.  Hij vertelde ook iets 
over de ontstaansgeschiedenis van de harmo-
nie, één van de oudste zoniet de oudste van 
het land. Want 1819 dat was  nog voor dat Bel-
gië ontstond, de periode van Napoleon en de 
Nederlanden. Zo vernamen we dat de harmo-

Concert 200 jaar KOGH was echt succesvol
Een net niet afgeladen volle H.Kruiskerk, een duidelijk gemotiveerde 
harmonie, een knap zingend koor Cantoremus, en een drumband die van 
wanten weet. Voeg daar  bovenop een dirigente als Astrid Verstuyft, die alles 
netjes in de juiste plooi hield, mooier  kon het jubileumconcert naar aanleiding 
van 200 jaar Koninklijke Oude Gemeente Harmonie (KOGH) niet zijn.

nie die nu dus 200 jaar oud is, toen werd op-
gericht onder de naam “Muziekgenootschap 
door Eendracht bijeengebracht”. Harmonie 
komt dan ook van het Griekse Harmatotto, 
wat betekent ‘samenvoegen’. Het werd dus de 
gemeenteharmonie. De materiële mogelijk-
heden kwamen in die beginperiode van een 
zekere Guillielmus Van den Bogaerd de Mei-
relbeke. Hij had een buitenverblijf in Heusden 
en was goed bevriend met beroepsmuzikant 
Jean-Baptiste De Stuyver, een befaamde cor-
netspeler uit Gent en er muziekinstrumenten 
fabriceerde. Hij werd de eerste dirigent.
De KOGH zoals we die nu kennen bezit ook een 
Drumband die al tien jaar op de teller heeft 
staan. Gaston De Belder zorgde dat de drum-
band een vaste plaats kreeg in het harmonie-
gebeuren, en dat lieten ze ook horen met twee 
pittige nummers, Axel F. en Azië, beide in een 
arrangement van De Belder.
Bij de aanvang van het jubileumconcert kreeg 
huidig voorzitter Johan de Schietere de Lop-
hem de kans om even een woordje van dank 
te spreken voor de goede samenwerking met 
het gemeentebestuur. Hem viel later de eer te 
beurt, want hij is dit jaar precies 25 jaar voorzit-
ter, en dat was aanleiding voor burgemeester 
Sierens om hem met een geschenk te vieren. 
Soms denkt men al eens dat een harmonieor-
kest enkel maar oude muziek kan spelen, maar 
dat is bij de KOGH wel even anders. Zo brach-
ten ze een moderne versie van Für Elise van 
Ludwig van Beethoven, in een moderne versie 
met rock-inslag onder de naam “Rocking’ Eli-
se”, iets wat ook later doorklonk toen Amar 
Pelos Dois (van Louisa Sobral) dat in 2017 nog 
scoorde op het Europees songfestival, werd 
gebracht. Twee up-tempo nummers die stijlvol 
werden gebracht. 
Luk Vermeulen herinnerde tussendoor aan de 
tentoonstelling in de kerk, en verwees daar-
bij fijntjes naar het tenue van de muzikanten. 
“In 1939 droegen ze nog een studentenklak-
je, vanaf 1950 was dat een tirolerhoedje en in 
1960 een vliegeniersbootje. Maar in 1974 werd 
het een heus uniform in vliegeniersblauw en 
sinds 2010 pronken ze ook met een zwarte bla-
zer. En ze blazen al vanaf 1951 een halve toon 
hoger, wat hen toelaat om samen met andere 
muziekkorpsen op te treden. Tja, de muzikan-
ten van de harmonie zijn netjes mooi uitgedost 

in hun keurig pak. Ze zijn dan ook sinds 1958 
koninklijk en dat qua uitrusting ook een beet-
je aan hun stand verplicht.
Maar er is niet alleen de harmonie, tussen de 
muzikanten zitten ook koorleden die echt 
knap kunnen zingen. Zo waren we verrast met 
“Can you feel it” van Jackie en Michael Jack-
son, maar nog meer met een uitbundige ver-
sie van medley’s van Tina Turner met teksten 
van John Fogerty. De harmonie wou zeker niet 
onderdoen voor het succes van Cantoremus, 
want de Radetzky Mars die daarop volgde en 
door Verstuyft in goede banen werd geleid, 
was een knap meesterstuk van alle muzikan-
ten. Ook Toots Thielemans herkenden we na-
dien in Bluesette. Heel leuk vonden we toen 
muzikant Gijs Van Hecke uit de coulissen naar 
voor kwam, om zoals hij zei net niet dood te 

gaan aan stress, maar daarna wel knap Mooie 
Dagen van Verminnen bracht. Nadien nog ge-
volgd door Bobbejaans’ Lichtjes van de Schel-
de. De hele kerk zong met hem mee, want het 
waren echt toch wel mooie dagen voor de Ko-
ninklijke Oude Gemeente Harmonie. Met Cele-
bration werd afgesloten, waarna het glas kon 
geheven op twee eeuwen muziek in Heusden.  
Tussendoor werd nog eens dank gezegd aan 
heemkundige Louis Gevaert, die mee de pui-
ke tentoonstelling had georganiseerd. Met al-
oude stukken en foto’s die in de zijbeuken van 
de kerk stonden uitgestald. Gevaert mocht fier 
zijn op zijn werk, en werd in een hulde be-
trokken. Luk Vermeulen vermeldde nog even 
wie al die dirigenten waren die twee eeuwen 
volmaakten. Naast de hogervernoemde Jean-
Baptist De Stuyver waren dat Charles Mahi-

eu, Adolf Dobbelaere, Roger Verstuyft, Sylveer 
Ongenae, Chris Thienpont, Johnny Eeckhaut 
en Astrid Verstuyft. Ze hebben allemaal de sa-
menhang met de muzikanten gerealiseerd. Er 
werden ook wat namen opgesomd van mu-
zikanten die vele jaren in de harmonie heb-
ben gediend: Raman, Brossé, Roels, Ongenae, 
Bracke waren er enkele. Kortom velen die we 
niet vermelden, want amper weinig gezinnen 
in Heusden hadden geen band met de harmo-
nie, zo verweven was de KOGH wel. Er wer-
den bloemetjes uitgedeeld, maar er was ook 
die oprechte dank voor duivel-doet-al secreta-
ris Luc Vandenbruwaene, zonder wie het jubi-
leum nooit zou geworden zijn wat het nu was: 
super! 

Manu Debruyne (D.D.)

WOENSDAG 8 MEI
DONDERDAG 9 MEI
VAN 10U TOT 18U

Hun tuin “d’Ost” is een pareltje in een mooie 
natuuromgeving. Het is een open tuin-ten-
toonstelling waarbij naast kunst ook kan ge-
noten van de natuur. Simonne De Visscher 
maakt vaak olieverfschilderijen in haar mooie 
tuin, de tentoonstelling zal deze keer ook 
werk omvatten van Nina Van den Bosch en 
met beelden van Dirk De Keyzer en Linde Ergo. 
Vermelden we tevens dat in Modus 8, Latem-

Een beeld van de mooie tuin 
d’Ost van Raf en Simonne. 

Raf en Simonne organiseren in mei
tentoonstelling met thema “Tuinen”
Raf Vermeulen en Simonne De Visscher, het kunstenaarsduo uit de Jagerstraat 
5 in Destelbergen, organiseren op verschillende dagen in de maand mei een 
tentoonstelling met hun werken, met als hoofdthema ‘Tuinen’.

straat 5 in Sint-Martens-Latem Simonne De 
Visscher exposeert met nieuwe mineralen 
landschappen. De vernissage is al op 27 en 28 
april, maar ook te zien in de maand mei. Info 
tel. 0477/48.23.70.
De tentoonstelling “Tuinen” is te bezichtigen 
op 1, 5, 12, 19 en 26 mei telkens van 14 tot 
19u., uiteraard in de Jagerstraat 5 in Destel-
bergen. – (D.D.)


