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Rhetorika 1922-2012: cijfers, namen en achtergrond

Het archief van de Koninklijke Harmonie Rhetorika Torhout werd zo goed als volledig vernietigd in een brand midden de
jaren 80. Dat is uiteraard heel betreurenswaardig en in feite een groot onrecht voor alle verslagschrijvers en secretarissen
die doorheen de jaren nauwgezet hun taak voor de vereniging hebben vervuld. Gelukkig waren er enkele alternatieve
bronnen ter beschikking die er toch voor gezorgd hebben dat in dit naslagwerk een geloofwaardig portret van Rhetorika
kon worden geschetst.

Voorzitters:
1922: Alfons Ramon (1888-1972)
1944: Maurice Boussy (1901-1971)
1970: André Legein (1924-1995)
1985: Sylvère Quackelbeen (1923-2010)
2005: Marc Compernolle (1957)
2009: Wim Verschelde (1962)

• Verslagboeken 1922-1937 Midden-Comiteit Belgische Werklieden Partij Torhout;
• Verslagboeken BSP Torhout;
• ‘De streek van lage lonen en lange uren’ (Daniël Steevens, 1985);
• Tekst gedistilleerd uit ‘70 jaar Koninklijke Harmonie Rhetorika Torhout 1922-1992’;
• Diverse artikelen verschenen in de lokale pers;
• Verslagboeken Rhetorika;
• Mondelinge overlevering.

Chefs:
1922: Bernard Blondeel (1888-1948)
1948: Maurice Demeyere (1899-1970)
1969: Marcel Braet (1926-2002)
1985: Geert Yde (1960)
2009: Yves Naert (1963)
2011: Kris Gevaert (1971)

Burgemeesters Torhout:
1921-1934: Robert Vanmalleghem
1935: Charles Boone (dienstdoende burgemeester)
1935-1940: Aimé Becelaere senior
Wereldoorlog II 1940-1944:
Urbain Clement (ontslag op eigen initiatief)
Albert Leuridan (ontslag op eigen initiatief)
Germain Callens (oorlogsburgemeester)
1945: Urbain Clement, Charles Boone, Edmond Geysens (dienstdoende burgemeesters)
1946-1975: Gustave Pollet
1975-1976: Aimé Becelaere junior
1976-1982: Carlos Daled
1982-1991: Roger Windels
1991-2012: Norbert De Cuyper

Redactie: Wim Verschelde
Lay-out en druk: GraphiCall
Foto’s: Werkerswelzijn, De Krant van West-Vlaanderen, Johan Sabbe, Joost Decorte,
Marijke Debusschere (fotosessie 3 juni 2012)
Met speciale dank voor het ter beschikking stellen van persoonlijk beeldmateriaal:
Jean Baptiste Gevaert, Oscar Crombez, Wilfried Bonte, Danny Damman, Francky Delahaye, Jeanine Degryze,
Fanfare Ouvrière L’Avenir Frameries, Sofie Decloedt, Martine Vanwalleghem en Els Bollaert.
Zonder de bijdrage van iedereen hier vermeld, zou het niet mogelijk zijn geweest om dit naslagwerk over de harmonie
te realiseren.

Lokalen:
Café Rhetorika (1922)
De Ooievaar (1945)
De Germinal (Sinds 1952)

Vlaggen en vaandeldragers:
Er bestaan 3 vaandels van Rhetorika: in gebruik genomen in 1928, 1973 en 1992.
Van de volgende personen is bekend dat zij het vaandel der harmonie droegen:
(Met onze excuses mocht de lijst niet volledig zijn)
Gentiel Wullaert
Edmond Bonny
André Deduytsche
André Dekeyzer
Emile Monstrey
Gerard Degraeve
Eddy Joly

Cover: Emile Monstrey, 1991.

2

Het schildje uit 1972.

Het huidige schildje, sinds 1997.
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1922-1948

Voorwoord
Ode aan de muzikanten
De Koninklijke Harmonie Rhetorika Torhout zag in 1922 het levenslicht binnen de schoot
van de toenmalige Belgische Werklieden Partij. De eerste naam was Socialistische Muziekafdeeling Harmonie Rhetorika Thourout, en de muziekmaatschappij was deels een afsplitsing
van de liberale harmonie Sint-Cecilia (1811-1940). De harmonie dankt haar naam aan het
toenmalige café annex feestzaal en cinemazaal Rhetorika gelegen tussen de Oostendestraat
en de Putstraat. Daar is ze officieel opgericht, dat was haar eerste thuis.
In 90 jaar verslagen en verhalen is er één woord dat steeds opnieuw opduikt, dat verweven
is met de ziel van deze muziekmaatschappij: strijd. Tegen de liberalen van Cecilia van wie
men zich in 1922 had afgescheurd, tegen de katholieken die in de woelige beginjaren de
politieke tegenstander vertegenwoordigden, tegen de gebeurlijke interne vetes en de
eeuwige financiële moeilijkheden. Aan tegenstanders hoegenaamd geen gebrek.
Een tweede kenmerk is de standvastig dansende conjunctuur van hoogten en laagten, met als enige duurzame zekerheid:
Rhetorika gaat door. De vereniging heeft zichzelf steeds opnieuw heruitgevonden en aangepast aan de tijdsgeest van het
moment. Getuige de korte zijsprongen met een jazzorkest en een accordeonistenmuziek in de jaren 30 of met een Tirolergroepje in de jaren 60. In de jaren 80 was er ook een pront majorettenkorps dat de harmonie vergezelde op zijn talrijke
optochten.
De geschiedenis van Rhetorika wordt verder getypeerd door lange – nagenoeg gelijklopende – periodes, waarin een aantal
sterke figuren steevast de dienst uitmaken. In 1922 was er de as Alfons Ramon - Bernard Blondeel, vanaf 1948 Maurice
Boussy - Maurice Demeyere, vanaf 1969 André Legein - Marcel Braet, in 1985 begon het tijdperk Silvère Quackelbeen Geert Yde. Enkel in de periode 2005 werd dit stramien doorbroken met op korte tijd een dubbele wissel van zowel voorzitter als dirigent. (Marc Compernolle was 4 jaar voorzitter, Yves Naert was 2 jaar chef.) Met het huidige duo Wim Verschelde Kris Gevaert lijkt deze traditie zich opnieuw verder te zetten. De huidige sfeer van kameraadschap en de liefde voor muziek
maken van Rhetorika weer de toonvaste mix van enthousiasme en ervaring die ze hoort te zijn.
In 1992 – de Harmonie heeft dan 50 jaar op de muzikale teller – ontvangt Rhetorika van Zijne Majesteit de titel van
Koninklijk, en bij die gelegenheid werd ook het huidige vaandel in gebruik genomen. Dan zet zich ook allengs en wederom
conform de tijdsgeest een stille maar gestage depolitisering in, wordt de kaart van het pluralisme getrokken en verwordt
Rhetorika de facto steeds meer tot een volksharmonie, overigens een omschrijving die deze muziekmaatschappij naadloos
past.
Op onze jaarlijkse viering van patroonheilige Sint-Cecilia eind november halen we traditioneel de banden aan via een
muzikale kroegentocht, een rondgang in de stad en een gezellige maaltijd. Rhetorika heeft zijn wortels in het volk, en is
ook op zijn best tussen het volk. Dat is het karakter van deze vereniging. Dat typeert de harmonie zoals ze ten voeten
uit is: gedreven, fier, paraat in weer en wind. Maar ook solidair, volks en warm van hart. In de loop der jaren is Rhetorika
ook trouw deel gaan uitmaken van het Torhoutse straatbeeld. De harmonie is daar fier op. Met het herwerkte en ingekleurde logo hebben wij dit willen benadrukken. Het rood van onze roots, gecombineerd met het groen, wit en zwart
van de stad die onze thuis is.
Mijn laatste woord gaat – door de 90-jarige geschiedenis heen – naar iedereen die ooit in de rangen van Rhetorika heeft
gestapt: bestuursleden, muzikanten, trommelaars en majoretten. De vergaderingen, repetities, activiteiten, optochten en
concerten, … Er gaat een pak vrije tijd naartoe. Dat mag gezegd. Maar in het bijzonder dank ik alle muzikanten, dat zijn de
echte helden in dit mooie verhaal: zij zijn altijd het kloppende hart van Rhetorika geweest.

Wim Verschelde,
president
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1922-1948

1922-1948

1922 _ Bernard Blondeel: stichter en eerste muziekmeester
De stichting
Naar verluidt vond die plaats in 1922 onder impuls van een aantal socialistische muzikanten die in het plaatselijke liberale muziek
speelden en die binnen deze harmonie in feite een afzonderlijk
groepje vormden. Volgens de overlevering werden zij enkel gedoogd vanwege hun muzikale talent. Tussen het groepje van de
socialistische muzikanten en de liberale harmonie kwam het tot een
open conflict na de inhuldiging van het socialistische lokaal in de
Consciencestraat te Roeselare. De socialistische muzikanten hadden te Kortemark deelgenomen aan het inhuldigingsfeest van de
liberale burgemeester Lannoye op voorwaarde dat de liberalen van
hun kant zouden meespelen in Roeselare. Het dient gezegd dat de
liberalen wel degelijk hebben meegespeeld op de inhuldiging van
het socialistische lokaal te Roeselare, maar dit met tegenzin en dat
lieten ze duidelijk blijken. Bij de terugtocht uit Roeselare werd er bij
Mon Kemele op de Statie (Tavern Cecilia) tussen menige pot en pint
besloten van in het vervolg alleen uit te gaan.

In de pioniersjaren van het muziek waren de hardnekkigste bestrijders van de jonge vereniging vanzelfsprekend de liberalen. Een
anekdote om dit te staven, is de volgende. Het partijbestuur van de
Belgische Werklieden Partij te Torhout besloot op 11 maart 1924
om voor het eerst een maaltijd te organiseren ter gelegenheid van
het Sint-Ceciliafeest. Hotel Union zou voor 7,50 frank per persoon
in haar grote feestzaal een banket inrichten. Doch op 27 november
bezwijkt de toenmalige eigenaar onder druk van de liberale dreigementen en zegt het akkoord met de socialisten op. Daarop werd
besloten van in de Rhetorika een avondmaal te organiseren.
Steun uit Amerika

10 juli 1923
Dieryck Henri geeft lezing van eenen brief welke hij uit Amerika ontvangen heeft van Michel Logghe, waar er een mandaat bij was van 18 dollars
voor ondersteuning van Het Muziek.
Verslagboek Midden-Comiteit – 14/11/1922-15/09/1925 –
(Verslagschrijver René Aerens)

Op de partijraad van de Belgische Werklieden Partij (BWP) te Torhout van 13 september 1922 brengt Bernard Blondeel de idee van
een eigen muziek te berde.

13 september 1922
Door Blondeel wordt er gesproken over Muziek en er wordt besloten naar
Duitsland te schrijven nu de marken zo laag staan om spoed bij te zetten
Tavern Cecilia, Statiestraat, bij Mon Kemele.
voor de gevraagde instrumenten en indien er onmiddellijk geen antwoord
(foto: Werkerswelzijn 02/09/1928)
komt, zal Ramon zelf gaan om onmiddellijk tot het inrichten van een
Muziek te kunnen overgaan. Blondeel en Henri Dieryck zullen zich
gelasten met het opzoeken van kameraden om op 24 september een bal
te geven in Rhetorika.
Verslagboek Partijbestuur Belgische Werklieden Partij – 29/08/1922-29/02/1936 – (Verslag Alfons Ramon)
5 oktober 1922
Er wordt besloten tot oprichten van een Muziek. Ramon zal naar Duitsland gaan zien wat er van onze vraag naar instrumenten
geworden is waarop eene borgsom is gestort. Intussen zal Henri Dieryck en Blondeel ook zoeken naar speeltuigen. Enige partijgenoten hebben hun steun beloofd en de rest der kosten zal door de Partijkas gedragen worden.
Verslagboek Partijbestuur Belgische Werklieden Partij – 29/08/1922-29/02/1936 – (Verslag Alfons Ramon)
23 december 1922
Henri Dieryck maakt de stichting van Het Muziek bekend en zal zich uittreksels bezorgen van reglementen van zustermaatschappijen uit andere steden om voor onze afdeeling een reglement samen te stellen en dit voor te dragen aan de bestuursvergadering dezer
afdeeling en ook aan de algemene vergadering die zal worden gehouden op de 3de zondag van januari 1923.
Verslagboek Partijbestuur Belgische Werklieden Partij – 29/08/1922-29/02/1936 – (Verslag Alfons Ramon)
Het muziek kwam voor het eerst op straat op 1 mei 1923. De Torhoutenaren zagen twaalf clairons en een elftal muzikanten. Bij die wegbereiders vinden we: Bernard Blondeel, Achiel Blondeel, Robert Degryze, François Dieryckx, Henri Dieryckx,
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Odiel Ghekiere, Arthur Callewaert, Achiel Mortele, Achiel Steelant,
Edmond Mortier, Richard Verhaeghe, Firmin Verhaeghe, Maurice
Demeyere, Jozef Stroobandt, Julien Vandendriessche, Gaston Boussy,
Sylvere Boussy en Noë Decockere.
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Café Rhetorika in de Oostendestraat te Torhout.
Hier werd de harmonie officieel opgericht,
dit was haar eerste thuis.
(foto: Werkerswelzijn 02/09/1928)

Op de algemene vergadering van 30 augustus 1925 werd het eerste ‘Reglement der Socialistische Muziekafdeeling Harmonie Rhetorika Thourout’ goedgekeurd. Het toenmalige bestuur bestond uit:
voorzitter Alfons Ramon, ondervoorzitter Albert Gunst, schrijverschatbewaarder Gaston Tanghe, bestuurder Bernard Blondeel, onderbestuurder Maurice Demeyere, commissarissen Camiel
Farasyn, Constant Dedeyster, Achiel Blondeel en ten slotte Richard Verhaeghe.
Het ontstaan van de drankbonnen

14 april 1925
Daarna vraagt Jacques aan Blondeel inlichtingen opdat Het Muziek eens naar De Breskens zou gaan alsook aan zijne deur zou
spelen. Men is ’t akkoord op Breskens Kermis er naartoe te gaan.Voort over Het Muziek sprekende daar de muzikanten niet kunnen
drank drinken in de herbergen waar er voor hun betaald wordt als er wordt uitgegaan, doet Blondeel het voorstel opdat er bonskens
zouden gemaakt worden om deze aan de muzikanten te geven om kunnen drank te gaan drinken. Men is ’t akkoord dat het met
1 mei zal gedaan worden.
Verslagboek Midden-Comiteit – 14/11/1922-15/09/1925 – (Verslagschrijver René Aerens)
Erkend door de stad Torhout

14 juli 1925
… zegt Blondeel gezien onze muziekmaatschappij door de stad niet erkend is geworden, hoe den burgemeester verleden week eenen
brief heeft ondertekend, dat de maatschappij erkend is.
Verslagboek Midden-Comiteit – 14/11/1922-15/09/1925 – (Verslagschrijver René Aerens)
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1922-1948

1922-1948
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Vermoedelijk de eerste foto van de Harmonie Rhetorika, genomen tussen 1923 en 1927. In het midden zien we muziekmeester Bernard
Blondeel. De foto is genomen voor de Volksbibliotheek, die zich bevond aan de achterkant (uitgang Putstraat) van Feestzaal Rhetorika.

De reeds vernoemde tegenkantingen hebben niet belet dat de harmonie in 1926 een eerste periode van bloei kende met
het respectabele aantal van 54 muzikanten. Het muziek bestond toen uit 16 clairons en 38 andere instrumenten. Van bij
het begin van haar bestaan nam de harmonie deel aan zo goed als alle manifestaties in de provincie tot zelfs daarbuiten,
waar zij de goede faam der Torhoutenaars hoog hield.
Na die eerste bloeiperiode dreigde de grote economische depressie van de jaren 30 het muziek fataal te worden. Het aantal
muzikanten kende een gevoelige terugval, wat het geven van concerten ernstig bemoeilijkte. Rhetorika hield stand, maar
had ook in die jaren nog voortdurend te kampen met de tegenkantingen uit liberale hoek. Bovendien liet ook het katholieke
Torhoutse stadsbestuur zich niet onbetuigd en werden er allerhande verbodsregels uitgevaardigd om de harmonie van de
socialisten uit het straatbeeld te houden.
Het vaandel

23 maart 1928
Het verslag der laatste zitting wordt goedgekeurd mits de bemerking van Gustaaf Martens die doet opmerken dat de gegeven toelating om inschrijvingslijsten te openen ten voordele eener vlag voor Het Muziek in het verslag niet is vermeld. Martens vraagt ook
opdat schetsen zouden worden gevraagd met prijzen aan vaandelmakers ten einde in tijds gereed te zijn om de vlag mede te kunnen
inhuldigen met de nieuwe feestzaal. Hij wenst ook nog vóór mei het heringerichte lokaal der Boomgaardstraat te openen met eene
serenade door Het Muziek.
Verslagboek Partijbestuur Belgische Werklieden Partij – 29/08/1922-29/02/1936 – (Verslag Alfons Ramon)
Het omvangrijke reglement uit 1925.
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1922-1948

1922-1948
2 juni 1928
Besloten werd eene toelage van 150 frank te geven vanwege het
Bediendensyndicaat voor de vlag der Harmonie die aangekocht is
voor 3000 frank en op 15 oogst zal gereed zijn. Indien de inschrijvingslijsten niet genoeg opbrengen, zal er voortgegaan worden
met den verkoop van steunbiljetten en bloemtjes in den stoet der
inhuldigingsfeesten op 2 september.
Verslagboek Partijbestuur Belgische Werklieden Partij –
29/08/1922-29/02/1936 – (Verslag Alfons Ramon)
Nieuws uit de verslagen

28 oktober 1930
(…) Blondeel geeft ook inlichtingen over een lid van Het Muziek
die bij ons niet meer mag mede spelen door den directeur der
Normaalschool.
Verslagboek Midden-Comiteit – 14/11/1922-15/09/1925 –
(Verslagschrijver René Aerens)
24 februari 1931
Ramon zegt de zaak met de burgemeester geregeld te hebben inzake ons Muziek en zegt dat den burgemeester verklaard heeft dat
ons Muziek zal gesubsidieerd worden gelijk de andere maatschappijen.
Verslagboek Midden-Comiteit – 14/11/1922-15/09/1925 –
(Verslagschrijver René Aerens)

ure zijn en ’s namiddags om 5 ure. Den maandag uitstap om 4 ure. Daarna worden de herbergiers uitgesteken (sic) waar er zal gegaan
worden, en daarbuiten zullen geen andere gedaan worden. Ramon zegt dat Denyft Maurice 3 bakken bier geeft voor geschenk aan
Het Muziek, die aan tafel zal gegeven worden.
Verslagboek Midden-Comiteit – 14/11/1922-15/09/1925 – (Verslagschrijver René Aerens)
8 juni 1937
Blondeel zegt verleden zondag 160 frank ontvangen te hebben voor het festival en voor het Pompiersfeest zal er voor ons Muziek
200 frank gegeven worden voor het concert.
Verslagboek Midden-Comiteit – 14/11/1922-15/09/1925 – (Verslagschrijver René Aerens)
De jaren die daarop volgden, zouden niet minder moeizaam verlopen. Maar de organisatie, met een vastberaden kern van
trouwe leden die in voorspoed noch in tegenspoed van wijken wilde weten, stond stevig op poten. Het is in die moeilijke
periode dat op 6 juni 1937 voor het eerst met succes een muziekfestival werd georganiseerd. In tegenstelling tot tal van
andere verenigingen kon de harmonie met betrekkelijk weinig kleerscheuren de crisisjaren doorkomen. De grote kameraadschap binnen de kern van bestuursleden en muzikanten is hierbij een doorslaggevende troef gebleken. Zelfs een regelmatig
wisselende bezetting bracht geen noemenswaardige problemen met zich.

Daniël Steevens, wijdt in ‘De streek van lage lonen en lange uren’ (1985) een apart hoofdstukje aan de beginjaren van Rhetorika:
“Socialisten en liberalen hebben elkaar op politiek gebied wel af en toe eens gevonden te Torhout. Op muzikaal vlak oorspronkelijk

29 september 1931
Blondeel vraagt als er met de 1sten november zijnde Allerheiligen
met Het Muziek naar het kerkhof zal gegaan worden. Ramon zegt
gezien wij dat reeds lang gewoon zijn, hetzelfde zal gedaan worden
zoals op andere jaren, waarmede men ’t akkoord is. Verder zegt
Blondeel ook dat Het Muziek op zondag aanstaande naar De Velodroom gaat om de koersen op te luisteren die daar gegeven worden.
Verslagboek Midden-Comiteit – 14/11/1922-15/09/1925 –
(Verslagschrijver René Aerens)
17 november 1931
Blondeel zegt dat er met Cecilia slechts 9 herbergen zullen gedaan
worden, den zaterdagavond zal er een souper gegeven worden, den
zondag en den maandag uitstap en ’s avonds opnieuw eten, het
eten en den souper zal 15 franken kosten.
Verslagboek Midden-Comiteit – 14/11/1922-15/09/1925 –
(Verslagschrijver René Aerens)
Het eerste vaandel van de harmonie, in gebruik genomen
in 1928, kostte in die tijd 3000 frank.
Het bevindt zich nu in het Amsab-Instituut voor Sociale
Geschiedenis te Gent.
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27 november 1934
Daarna werd het Ceciliafeest besproken en Ramon zegt dat er
besloten is in ’t bestuur van Het Muziek dat er den zaterdagavond
zal gegeten worden om 7 ure, den zondag zal den uitstap om 11
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Foto vermoedelijk daterend van net voor of net na de Tweede Wereldoorlog. Te beginnen van links: Gaston Duvilliers, derde van links
Achiel Blondeel, helemaal rechts Henri Haspeslagh en Robert Degryze.
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1922-1948

1948-1969

ook. Dat wil dan zeggen dat er na de Eerste Wereldoorlog te Torhout een muziekvereniging bestond met muzikanten van beide strekkingen. Lang heeft dat verbond evenwel niet geduurd.Toen het korps in september 1922 een socialistisch lokaal te Roeselare diende in
te spelen, hielden de ‘blauwen’ zich naar het oordeel van de anderen al te afzijdig. Eerder waren de ‘roden’ nochtans voluit meegegaan
bij de intronisatie van de liberale burgemeester te Kortemark. Het kwam tot harde woorden en bij de terugkeer in Torhout werd in het
aloude lokaal van de socialist Edmond Kemele ter Statie het plan geuit om voortaan de solotoer op te gaan.
Met de hulp van het partijbestuur kon dit ook werkelijkheid worden. Het waren Henri Dieryck en Bernard Blondeel, de respectievelijke latere secretaris en bestuurder van de Harmonie Rhetorika, die het geval met gunstig gevolg introduceerden. Partijsecretaris Alfons
Ramon gelastte zich persoonlijk met de aanschaf van de benodigde instrumenten. Hij zou trouwens de allereerste voorzitter van de
muzikale formatie worden. Het licht werd voor de harmonie officieel op groen gezet op 23 december 1922. De stichting in het publiek
had op 28 januari 1923 plaats, en het eerste optreden in het openbaar gebeurde ter gelegenheid van 1 mei 1923. Deze vuurdoop
blijkt een succes in regel geworden te zijn. Harmonie Rhetorika stond toen onder de leiding van Richard Verhaeghe en bestond uit
12 clairons en 11 andere instrumenten. Alhoewel de grootste tegenkanting ondervonden werd vanwege de vroegere liberale vrienden
slaagde Rhetorika er in 1926 toch reeds in op een bestand van 54 muzikanten te komen (16 clairons en 38 andere instrumenten).
Het was meteen ook een hoogtepunt in het bestaan van de toen al overal druk gevraagde harmonie.
Daarna ging het bergaf. Met de economische crisis werd het van langsom moeilijker om nog financieel de eindjes aan elkaar te blijven
knopen en daalde ook zienderogen het enthousiasme van de muzikanten. Er kwamen voorts enkele interne moeilijkheden, maar op
de duur geraakte alles toch nog opnieuw in de goede plooi. Alle miserie was zelfs met de klap van tafel geveegd toen de campagne
voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1932, waaraan de harmonie heel actief had meegewerkt, succesvol kon worden afgerond met
3 zetels voor de socialisten.
Op het Ceciliafeest van eind 1932 werd dan ook uitbundig het 10-jarige bestaan van de harmonie gevierd. Het waren harde jaren
geweest en ook de jaren in aantocht zouden niet altijd over rozen gaan. Toch zou de harmonie zonder al te grote kleerscheuren het
einde van het interbellum halen, moment waarop de oorlog alle muzikale activiteiten zou komen stil te leggen.”

1948 _ Maurice Demeyere: André Legein en de eerste uniformen
5 juni 1948
(Over de feestelijkheden naar aanleiding van de partijvlaginhuldiging.) De Harmonie gaat zoals gebruikelijk is geworden prominent
voor in de betoging met o.a. Achiel Van Acker en Louis Major als eregenodigden. Vertrek lokaal Boeiaardstraat, Bassinstraat,
Zuidstraat, Markt, Breydelstraat, Beerstraat, Burg, Oostendestraat (tot aan Strubbe), Nieuwstraat, Gevangenisstraat, Hofstraat,
Conscienceplaats, Boeiaardstraat (lokaal). Alle bestuursleden (van de Partij) zullen worden voorgesteld aan minister Achiel Van Acker
en een heildronk zal gegeven worden. Ook de leden van de Harmonie Rhetorika dienen te worden voorgesteld.
Verslagboek Partijbestuur BSP – 17/04/1948-14/08/1952 – (Verslag Michel Vanwynsberghe)

En daar was dan de Tweede Wereldoorlog. De Belgische Werklieden Partij en al haar nevenorganisaties werden door de
Duitse bezetter buiten de wet gesteld, en dat gold uiteraard ook voor de harmonie. Tijdens de buitengewone periode van
chaos en vernietigingen in de oorlogsjaren hield Maurice Boussy het hoofd koel en slaagde hij erin de vlag en de instrumenten van het muziek op een veilige plaats te verbergen. Mede dankzij deze moedige daad kon Bernard Blondeel de
muzikanten na de bevrijding relatief snel weer bijeenkrijgen. Uit erkentelijkheid werd Maurice Boussy in 1944 beloond met
het voorzitterschap van zijn harmonie.
In 1942 werd het complex Rhetorika door de Belgische Werklieden Partij trouwens verkocht aan de liberaal Gaston Tanghe
(mede-oprichter van de Harmonie in 1922), die er de Cinema Nova van maakte. Het café Rhetorika bleef bestaan en werd
gerund door Maurice Demeyere, die getrouwd was met de zus van Tanghe, Julia.

10 juli 1948
Op 1 oktober 1945 werd het lokaal De Ooievaar (Boomgaardstraat/Boeiaardstraat) in ons bereik gesteld. (Lokaalhouder was Henri
Haspeslagh.)
Verslagboek Partijbestuur BSP – 17/04/1948-14/08/1952 – (Verslag Michel Vanwynsberghe)
Het spreekt voor zich dat de naoorlogse periode voor het muziek opnieuw geen pad zonder hindernissen was. De auteur
van ‘70 jaar Koninklijke Harmonie Rhetorika Torhout 1922-1992’ zegt het gevat: “Behalve de moed om het opnieuw waar
te maken, bezaten wij niets meer. Alles moest vanaf de grond heropgebouwd worden.” De eerste Ceciliaviering van na de
oorlog bracht 21 muzikanten op de been die de kilte en de stilte in de straten van Torhout trotseerden.
3 maart 1948 was zonder meer een zwarte dag in de geschiedenis van de harmonie, want op die dag overleed muziekmeester Bernard Blondeel, de chef-dirigent die vanaf het prille begin het muziek met vaste hand geleid had. Hij werd
opgevolgd door Maurice Demeyere.
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De harmonie op stap in de Oostendestraat ter hoogte van de kruising met de Rembertlaan midden de jaren 50.
We herkennen (van achter naar voor) o.a. Maurice Deroo (sousafoon), Julien Vanclooster (schuiftrombone),
Gaston Demeyere (trompet), …, Gaston Duvilliers (sax) en helemaal vooraan Oscar Crombez met klarinet.

Op 16 april 1950 werd voor het eerst deelgenomen aan het lentefeest te Torhout. In datzelfde jaar werd André Legein
erevoorzitter van de harmonie. Vanaf dan wordt met hernieuwd enthousiasme aan een tweede periode van bloei gewerkt.
Met het aantal muzikanten ging het gestaag de goede richting uit. De voornaamste kopzorg werd nu evenwel de aankoop
van instrumenten. Met een lening bij de Algemene Centrale van de socialistische vakbond werd de hoogste nood gelenigd,
terwijl erevoorzitter André Legein zijn duit in het zakje deed door jaarlijks een bijkomend instrument te schenken aan de
harmonie.
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1948-1969
In 1955 werd een aanzienlijke stap
vooruit gezet met de oprichting van het
trommelkorps door de Turngroep Germinal. In hetzelfde jaar nam Rhetorika
ook deel aan een festival te Brugge ter
gelegenheid van de 35ste verjaardag
van de Socialistische Harmonie Werkerswelzijn Brugge. Met het Ceciliafeest van 1955 beschikte het muziek
opnieuw over clairons om de Torhoutse
binnenstad op stelten te zetten. Die instrumenten stonden overigens symbool
voor de groeiende kracht en status van
de vereniging. Op 8 april 1956 werd opnieuw deelgenomen aan het lentefeest
in Torhout, dit voor de laatste keer zonder uniform.

Foto van een 1 meioptocht begin jaren 50, Hofstraat Torhout.

Door de voorspoed van de harmonie
alsook het aanstekelijke voorbeeld van
de kameraden uit Brugge was binnen
Rhetorika stilaan het plan gerijpt om de muzikanten van een uniform te voorzien. Het grote struikelblok was uiteraard opnieuw de financiering. Met de nodige creativiteit en volharding werd deze hindernis genomen, zodat op 1 mei
1956 de harmonie Rhetorika uitgedost in een fonkelnieuw maatpak trots door de straten van de Torhoutse binnenstad
kon stappen. Niemand minder dan toenmalig premier van België Achiel Van Acker kwam toen de 1 meiviering te Torhout
bijwonen.

16 januari 1960
Terugbetaling der obligaties van het Uniformfonds der Harmonie. Er blijven nog 28 obligaties dus voor een bedrag van 14.000
frank terug te betalen. Kd Legein hoopt dat ongeveer 10 obligaties zouden kwijtgescholden worden o.a. door het ABVV Brugge, de
Metaalcentrale, de BSP-federatie, het ACOD en dr. J. Wostyn. Aldus ware het mogelijk de overige allemaal terug te betalen zodat
deze schuld na 4 jaar zou afgelost zijn.
Verslagboek Partijbestuur BSP – 16/01/1960-31/12/1974 – (Verslag Daniël Dyzers / René Vanhoeck)
De festiviteiten ter gelegenheid van het 35-jarige bestaan van Het Muziek op 25 en 26 mei 1957 zetten Torhout helemaal
op zijn kop. Er werd een tweedaagse georganiseerd met onder andere een muziekfestival en een academische zitting in
De Germinal. Ook nu was Achiel Van Acker van de partij om de gevierde muzikanten op gepaste wijze te huldigen. De
premier decoreerde 10 muzikanten voor 35 jaar lidmaatschap, 15 muzikanten voor 25 jaar en 4 muzikanten voor 20 jaar
lidmaatschap. Tal van gedecoreerde muzikanten konden hun ontroering nauwelijks verbergen toen de medaille hen op de
borst werd gespeld. De eerste dag werd om 20 uur feestelijk afgesloten met een gezamenlijk kunstconcert op de markt van
Torhout door Rhetorika en Werkerswelzijn uit Brugge.
De tweede dag ging van start met het provinciale congres van de muziekfederatie. Na die activiteit was het om 11 uur tijd
voor een concert door de mijnwerkersharmonie L’Avenir uit Frameries. Deze 75-koppige harmonie gaf naar verluidt op
de markt een prachtig concert ten beste. Burgemeester en tevens volksvertegenwoordiger Roger Toubeau uit Frameries
vond het overigens zijn plicht het muziekkorps op deze uitstap te vergezellen. Ten slotte startte om 15 uur het eigenlijke
muziekfestival met niet minder dan 13 aanwezige harmonieën. Voor de volledigheid waren dat: L’Avenir uit Frameries, De
Voorwacht uit Izegem, Vooruit uit Harelbeke, De Werkman uit Wervik, d’Ontslaving uit Lauwe, Werkerswelzijn uit Brugge,
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1956. Rhetorika, voor het eerst in uniform, poseert voor lokaal De Germinal. Centraal op de tweede rij, in burgerkledij links, toenmalig
voorzitter Maurice ‘Mette’ Boussy. Naast hem erevoorzitter André Legein en rechts, in uniform, chef Maurice Demeyere.

De Noordstar uit Oostende, Onze Plicht uit Rekkem, Door Strijd naar Kunst uit Roeselare, Volksrecht uit Kortrijk, De Plicht uit
Gent, Arbeid uit Wevelgem en Rhetorika uit Torhout. De festiviteiten werden afgesloten met een gesmaakte demonstratie
van de Turnkring Germinal.
Ach was ik maar…
Een anekdote die met de jaren een eigen leven is gaan leiden, behelst het verhaal waarom de harmonie Rhetorika in het
begin van de jaren 60 een poosje naar haar jaarlijkse subsidies van de stad heeft mogen fluiten. We keren terug naar een
11 novemberplechtigheid van toen. Dat jaar had men nieuwe marsboekjes in gebruik genomen, zodat nogal wat te spelen muziekstukken van nummer veranderd waren. Volgens het draaiboek van die plechtigheid moesten Rhetorika en De
Jongelingskring eerst samen de Brabançonne spelen, waarna elke harmonie nog een mars naar keuze mocht inzetten. De
toenmalige dirigent vergiste zich (al dan niet met opzet, vanwege een weddenschap…) echter glansrijk van nummer en tot
algemene ingehouden hilariteit bij de enen en woede bij de anderen gaf Rhetorika een majestueuze versie van de toenmalige kaskraker van Johnny Hoes Ach was ik maar bij moeder thuis gebleven ten beste…
Wanneer Rhetorika uit de klakke speelt, wordt dit nummer trouwens vandaag nog steeds met veel enthousiasme aangevat.
De harmonie vergeet zijn helden niet.
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1948-1969
De harmonie wijkt niet voor
Club Brugge

24 augustus 1961
Het partijbestuur bespreekt een voorstel
van Brugge om de optocht van 20 september te verschuiven naar de voormiddag,
gezien ’s namiddags de voetbalwedstrijd
Club Brugge - Standard plaatsheeft. Het
voorstel wordt niet aanvaard. De optocht
blijft dus ’s namiddags.
Verslagboek Partijbestuur BSP –
16/01/1960-31/12/1974 – (Verslag
Daniël Dyzers / René Vanhoeck)
De Tirolerkapelle en
de gestage neergang
In 1959 werd binnen Rhetorika de Tirolerkapelle opgericht, die meteen een
groot succes kende en een aantal jaar
de dienst zou uitmaken op menig feest
te Torhout en omstreken. Uit de verslagen hieronder valt af te lezen dat de
Een foto uit de archieven van Fanfare Ouvrière L’Avenir uit Frameries: schaal geschontoestand van de harmonie daarna stilken door Rhetorika ter gelegenheid van het bezoek aan Torhout op 26 mei 1957.
aan in een neergaande spiraal belandt.
Het enthousiasme sijpelt langzaam maar
zeker weg uit de vereniging, wat resulteert in bloedloze uitstappen en een schrijnend tekort aan volk op de repetities. De
harmonie verzeilt in een periode van achteruitgang en interne onenigheden.
De in de jaren 60 bijzonder populaire Tirolerkapelle met rechts op de foto chef Maurice Demeyere.

28 juli 1962
Winkelcentrum Oostendestraat. Kd. Legein leest een brief voor dd. 16/07 uitgaande van het Winkelcentrum waarin het optreden
van onze Tirolerkapelle gevraagd wordt voor een Taptoe om 18 u op 25 oogst. Hij belicht de grote propagandistische waarde van dit
optreden en verzoekt het partijbestuur om de toestemming voor dit optreden. Hij vraagt ook het bestuur van Het Muziek met de afhandeling te belasten. Kd. Dyzers valt het voorstel bij. Algemeen akkoord. Prijs van het optreden wordt overgelaten aan Het Muziek.
Verslagboek Partijbestuur BSP – 16/01/1960-31/12/1974 – (Verslag Daniël Dyzers / René Vanhoeck)
6 april 1963
Opmerkingen. Kd Vanclooster wijst op de overdreven afwezigheden van muzikanten op de repetities. Dit punt zal besproken worden
op een volgende vergadering.
Verslagboek Partijbestuur BSP – 16/01/1960-31/12/1974 – (Verslag Daniël Dyzers / René Vanhoeck)
17 mei 1966
1 meifeest opmerkingen. Het muziekkorps sloeg een flauw figuur in de optocht te Brugge. Er is geen verslag in de pers verschenen.
Verslagboek Partijbestuur BSP – 16/01/1960-31/12/1974 – (Verslag Daniël Dyzers / René Vanhoeck)

… In het volgende partijbestuur gekoppeld aan een vergadering van Het Muziek zal overgegaan worden tot de ontbinding van het
huidige bestuur en tot de oprichting van een nieuw bestuur…
…Kd Legein verklaart dat het grootste probleem het vinden van een nieuwe chef is. Kd Vanclooster wenst een buitenstaander te
kunnen vinden, t.t.z. iemand die geen deel uitmaakt van het bestuur van Het Muziek of geen spelend lid is…
Verslagboek Partijbestuur BSP – 16/01/1960-31/12/1974 – (Verslag Daniël Dyzers / René Vanhoeck)
2 december 1968
Toestand Muziek. In een 3-tal vergaderingen van Het Muziek werden de zaken besproken. Een nieuwe chef is noodzakelijk, maar
de huidige chef wenst geen ontslag te nemen. Een reservechef (sic) dient gevonden die eveneens nieuwe muzikanten kan opleiden.
Er is echter nog geen kandidaat gevonden. Men zoekt voort.
In januari 1969 wordt afscheid genomen van chef Demeyere. Het is Marcel Braet uit Brugge die bereid wordt gevonden om
de handschoen – in dit geval de dirigeerstok – op te nemen en de harmonie Rhetorika muzikaal te gaan leiden.

6 oktober 1968
Toestand muziekkorps. Gezien de zeer zware moeilijkheden die zich in de schoot van Het Muziek voordoen, is het dringend nodig
de zaak grondig en openhartig te bespreken. Twee factoren liggen aan de basis nl. de leiding en ook de wantoestanden die heersen
onder de spelende leden. Bewijs: ons muziekkorps kon niet deelnemen aan het Provinciaal Tornooi der Socialistische Muziekkorpsen
te Wervik (tot onze grote spijt)…
16
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1969-1985

1969-1985

1969 _ Marcel Braet: de leermeester
Omdat de harmonie maar niet uit het
dal geraakte, besliste het Torhoutse BSPpartijbestuur in 1968 om een vrije muziekschool op te richten. Marcel Braet
startte op 7 februari 1969 in De Germinal met gratis lessen notenleer voor een
40-tal leerlingen. In 1971 liepen reeds
enkele van deze leerlingen mee in de
harmonie. Uiteraard waren het niet allemaal muzikale bollebozen, maar het
dient gezegd dat deze muziekschool
toch enkele waardevolle muzikanten
heeft voortgebracht. Van Marcel Braet
wordt overigens gezegd dat hij veel jonge muzikanten het ABC van de muziek
aangeleerd heeft, toch geen kleine verdienste. In 1970 dan werd André Legein
voorzitter. (Zijn parcours was dus het
volgende: in 1950 erevoorzitter, 1970
voorzitter en vanaf 1985 opnieuw erevoorzitter.)

Vreemde fotoreeks met wisselende bezettingen van eind jaren 60.
We herkennen o.a. André Legein, Andrea Hemeryck, Marcel Braet, Maurice Boussy,
Sylvère Quackelbeen, Julien Vanclooster, Wilfried Bonte en Robert Crevits.

5 april 1969
Muziekschool Rhetorika. Het aantal
aanwezigen blijft constant. Instrumenten worden dringend nodig. Voorstel kd
Legein: de Partij zal een instrument aankopen. De andere organisaties die in de
mogelijkheid verkeren, zullen gevraagd
worden hetzelfde te doen. Een prioriteitslijst zal aan de chef gevraagd worden. Kd
Legein vraag en bekomt het akkoord van
de vergadering.
Verslagboek Partijbestuur BSP –
16/01/1960-31/12/1974 – (Verslag
Daniël Dyzers / René Vanhoeck)

De groepsfoto voor de Germinal uit 1972. Dirigent Marcel Braet staat links van André Legein (centraal in grijs kostuum).

Kunst uit Roeselare. Op 19 mei gaf Rhetorika zelf een concert ten beste op de markt van Torhout, waarna ze werd ontvangen op het stadhuis.
Toenmalig eerste schepen Beuselinck bracht een warme hulde aan de stichters van de harmonie en in het bijzonder aan
de toen pas overleden eerste voorzitter Alfons Ramon. Vanwege het stadsbestuur kreeg de harmonie een instrument
aangeboden. De schepen had niets dan lovende woorden voor de harmonie Rhetorika en voor de muziek in het algemeen: “Een harmonie vereist veel geduld en werk. Wie muziek wil spelen, moet notenleer studeren, want dat is de basis
voor elke muziekmaatschappij. In de harmonie Rhetorika heeft men de mensen gevonden die bereid zijn de jongens en
meisjes met muzikale aspiraties deze basiselementen bij te brengen. Muziek creëert tevens een gevoel van samenhorigheid, de muzikanten hebben een vriendschapsband onder elkaar. Maar muziek is ook een vorm van discipline, waarin
de chef samen met zijn muzikanten het maximum uit een muziekstuk probeert te halen. En ten slotte is muziek ook een
vorm van kunst.”

Instrument van de stad
1972 was uiteraard het jubileumjaar
bij uitstek, met een halve eeuw op
de teller. De harmonie werd voor de
gelegenheid in een nieuw pak gestoken.
Dit gebeurde via een uniformenfonds
met obligaties. Op 12 mei werden de
feestelijkheden ingezet met een concert door de harmonie Door Strijd naar

18

Op 20 mei werden de feestelijkheden afgesloten met een academische zitting. In die zitting werd hulde gebracht aan oudvoorzitter Maurice Boussy voor zijn onschatbare verdiensten voor de harmonie. Ook werd hier de nieuwe vlag onthuld die
door kunstschilder Danny Allemeersch werd ontworpen en die de 50 jaar oude vlag van bij de stichting moest vervangen.
Voorzitter André Legein ontving het gouden ereteken voor 25 jaar bestuurslid.
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1 meioptocht te Torhout, 1980.

1982-1987
25 november 1972
Uniformfonds voor het Muziek.
Contact werd gezocht met confectiezaken. Van één kregen wij behoorlijke voorstellen (Roeselare):
blazer bordeaux, grijze broek,
grijze hoed 2490 frank BTW
inbegrepen. Totaalprijs 100.000
frank. Er zullen terug obligaties
van 500 frank gedrukt worden.
Aflossing jaarlijks door opbrengst
van bals ingericht door een werkgroep. Alle besturen zullen worden uitgenodigd op een gezamenlijke vergadering om de actie te
belichten.
Verslagboek Partijbestuur BSP –
16/01/1960-31/12/1974 –
(Verslag Daniël Dyzers / René
Vanhoeck)

De majoretten
In 1982 werd er beslist om een majorettenkorps op te richten dat de harmonie zou begeleiden op al haar uitstappen. Begin
1983 werd de groep jonge meisjes voorgesteld en op 1 mei van dat jaar stapten de majoretten voor het eerst mee op. In de
Harmonie Rhetorika was er een tamboer-majoor, Julien Clauw. Door toedoen van zijn dochter, topmajorette Friedêl Clauw
kon tot de oprichting van een majorettenkorps worden overgegaan. Een groep gemotiveerde meisjes sloot zich bij Friedêl

De eerste daarop volgende jaren verliepen relatief rustig en er waren talrijke concerten en optredens. Het was vooral onder
impuls van de dirigent dat er in die tijd uitgekeken werd naar enkele versterkingen. Op elke grote manifestatie in de provincie gaf de harmonie Rhetorika present, maar het dient gezegd dat de aanwezigheid tijdens de repetities met de jaren
opnieuw gestaag achteruitliep. In een poging om het tij toch enigszins te keren, werd er ter gelegenheid van het 50-jarige
bestaan van SVV (Socialistische Vooruitziende Vrouwen) te Torhout (1980) een groots opgezet concert gegeven voor de pui
van het stadhuis. Maar de neergang werd niet afgestopt.
Optocht begin jaren 80. Topmajorette Friedêl Clauw voert haar troepen aan in de Hofstraat te Torhout. Helemaal rechts Sofie Decloedt.

24 maart 1981
Toestand Harmonie is erbarmelijk. Ze is momenteel onbestaande. Enkel het trommelkorps is nog leefbaar. Alle muzikanten zullen
worden uitgenodigd op een vergadering. Oorzaken: complete onverschilligheid van de muzikanten, te moeilijke muziekstukken, te
weinig interesse vanuit het Partijbestuur. Het bestuur van Het Muziek zal een dringende oplossing moeten vinden.
Verslagboek Partijbestuur BSP – 11/01/1975-06/12/1983 – (Verslag René Vanhoeck)
In 1984 maakte een van de trouwste demonen van de harmonie opnieuw zijn opwachting: het bijna chronische geldgebrek
waarmee de vereniging op herhaaldelijke tijdstippen in haar bestaan werd geconfronteerd. Maar ook nu weer werd dankzij
belangrijke plaatselijke steun de financiële horde genomen. In datzelfde jaar 1984 namen 3 eerstejaars muzikanten voor het
eerst en met succes deel aan de aanmoedigingswedstrijd van de West-Vlaamse Federatie van Socialistische Muziekkorpsen
(Peter Pattijn, Jos Vanbesien en Kris Gevaert). Het jaar daarop – in 1985 – mocht men al een muzikant afvaardigen naar de
nationale finale, en het zou overigens niet bij dat ene jaar blijven.
Op het einde van 1985 nam André Legein afscheid als voorzitter van de harmonie – om opnieuw het mandaat van erevoorzitter op zich te nemen – en werd hij opgevolgd door Sylvère Quackelbeen. Ook op muzikaal gebied zou er een en ander
in beweging komen. Marcel Braet hield het als dirigent voor bekeken en uit een lijst van zeven mogelijke kandidaten werd
Geert Yde als nieuwe muzikale chef verkozen.

20

90 jaaR RheToRika

Links Sandra Bonte, rechts Sabine Vanmassenhove.
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Enkele namen van meisjes op de foto: op de eerste rij helemaal
links Nathalie Dieryckx, net onder het reclamebord Erwina
Pitteman. Middelste rij: het kleine meisje net achter Friedêl Clauw
is Cynthia Dieryckx, daarachter Fanny Puype en Fanny Verbeke.
Rechts vooraan Sofie Decloedt.
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1985-2009
1985 _ Geert Yde: rustige rots en Koninklijk
Geert Yde wachtte de titanentaak de
harmonie nieuw leven in te blazen.
Waar men in heuglijker tijden een
beroep moest doen op bevriende
muzikanten om tot een ideale bezetting te komen, was het in 1985 gewoon al harken om tot een minimumbezetting te komen. Maar niettegenstaande de harmonie op dat moment
in een erbarmelijke staat verkeerde,
toch was het vertrouwen in welslagen op de lange termijn bij het bestuur aanwezig. De dirigent slaagde
erin langzaam maar zeker de vriendschapsbanden binnen de harmonie
opnieuw aan te halen en het groepsgevoel te doen terugkeren.

Waarschijnlijk de laatste foto van de harmonie in het bijzijn van het majorettenkorps: viering Cecilia 1987, in de Oostendestraat te Torhout.

aan, die er alvast een handje van weg had om de jonge ploeg te leiden. De
kostuums werden handgemaakt door de SVV, zodat enkel de laarsjes door de
majoretten zelf moesten worden aangekocht. Die kostten in die tijd bv. voor
Friedêl Clauw en Sofie Decloedt het niet onaardige bedrag van respectievelijk
3395 en 3295 Belgische frank! De echtgenote van Julien – Rosa Deman –
werd als moeder van het korps aangeduid. De repetities gingen door in De
Germinal. Op muziek uit de cassettespeler leerden de meisjes hun dansjes
aan. Samen met het trommelkorps werden de marsen gerepeteerd. En naar
verluidt kwamen de trommelaars en de meisjes in sommige gevallen bijzonder
goed overeen. Volgens Sylvère Quackelbeen een van de redenen waarom het
korps geen lang bestaan beschoren was. In een interview uit 1997 zegt hij
het volgende: “De meisjes lokten de trommelaars uit de harmonie weg. Het
verhaal van de bloemetjes en de bijtjes.” In 1987 werd het majorettenkorps
binnen de harmonie alweer opgedoekt. Een kort maar daarom niet minder
kleurrijk hoofdstuk van Rhetorika bleek door interne moeilijkheden op de
lange termijn niet levensvatbaar.
Toch is voor veel meisjes die periode bij de majoretten er een waar ze met
veel plezier aan herinnerd worden: een mooie tijd, met een pak fijne herinneringen. Zegt Sofie Decloedt: “De sfeer in de groep was bijzonder goed.
Rosa Deman was als een echte moeder voor ons. Ook Suzanne Staelens,
Andrea Hemeryck en Cecile Decleir waren er altijd om de meisjes te helpen
met bv. het aankleden voor een optreden of optocht. Wij kwamen ook heel graag naar de repetities. Friedêl was zonder
discussie de topmajorette van de groep, die ons met flair de danspasjes aanleerde.” Toen Friedêl al in 1985 het korps
verlaten had, waren het Sofie Decloedt en Sandra Bonte die voorgingen in de optochten. Niettegenstaande een einde in
mineur, zegt ook topmajorette van het eerste uur Friedêl Clauw enthousiast dat ze er zonder aarzelen direct opnieuw zou
aan beginnen.
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In 1986 werd de aanmoedigingswedstrijd te Torhout georganiseerd.
Tevens vierde de SP-afdeling Torhout
haar 75-jarige bestaan met o.a. een
tuinconcert door Rhetorika geassisteerd door tal van bevriende muzikanten. In dat jaar namen ook vijf
muzikanten afscheid en werden zij
uit erkentelijkheid voor hun jarenlange inzet met de titel van erelid
bedacht. Voor de volledigheid waren
dat: Julien Vanclooster, Firmin Verhaeghe, Gaston Stroobant, Robert
Degryze en Gerard Mortele.
(Zie foto linksboven op blz. 29)
In 1987 werd na het geven van een
tombola nieuwe kledij voor de majoBrief van de koning met de officiële titel van Koninklijk.
retten aangekocht. In dat jaar werd
Let op de fout gespelde naam van de harmonie.
ook gestart met een maandelijks
etentje om de samenhorigheid te bevorderen. Het enthousiasme van de harmonie werkte zo te zien aanstekelijk. Zo liepen de Jong Socialisten in 1990 mee in
de jaarlijkse 24-urenloop te Torhout. Dankzij een uitgekiend sponsoringsysteem kon aan de harmonie het niet onaanzienlijke bedrag van 40.000 Belgische frank worden overhandigd. Maar in 1987 viel ook het doek voor het majorettenkorps
van de harmonie.
Vanaf 1991 ging het weer gestaag de goede kant op voor de harmonie. Het succesvolle trommelkorps en het toetreden
van enkele enthousiaste nieuwe leerlingen waren daar ongetwijfeld niet vreemd aan. Zo werd het jubileumjaar 1992 op
29 maart ingezet met een concert. En dat was al een tijd geleden.
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1985-2009

1985-2009

Maurice Vanbesien, Jean Baptiste Gevaert en Sylvère Quackelbeen. Twee verliefd naar elkaar kijkende poppen voor het toenmalige
vaandel op de achtergrond.

In zaal De Germinal leidde voorzitter Sylvère Quackelbeen de feestelijkheden, waarbij de nieuwe vlag van de harmonie
werd voorgesteld en tevens hulde gebracht werd aan de twee pioniers – Firmin Verhaeghe en Robert Degryze –, die er
vanaf de start in 1922 bij waren. De harmonie mocht zich vanaf dan ook Koninklijk noemen én ze kreeg een nieuwe
vlag: een ontwerp van kunstenaar Wim Dury uit Aalter. De toenmalige 72-jarige fiere vaandeldrager Emile Monstrey kreeg
het nieuwe exemplaar overhandigd.
Viering Robert Degryze en Firmin Verhaeghe in 1992
Robert Degryze is geboren in 1906 en was een van de stichtende spelers van Rhetorika. Volgens zijn echtgenote Julia
Dedeyster miste hij in zijn gehele leven als muzikant slechts één optreden, en dat was op 30 november 1930 – Cecilia – op
zijn trouwdag. Had hij geweten dat die dag samenviel met Cecilia, dan had hij de trouw zeker uitgesteld, aldus zijn echtgenote tijdens een interview in 1987. Zijn dochter Jeanine was trommelaarster bij Rhetorika van 1956 tot 1966, het jaar
dat ze trouwde met Julien Louagie, ook jarenlang spelend lid van Rhetorika. Hun zoon Gerdi is vandaag een gewaardeerd
baritonspeler van de harmonie. Gerdi is ook lid van de Koninklijke Muziekmaatschappij Sint-Cecilia Heule, die overigens
regelmatig de rangen van Rhetorika komt versterken.
Firmin Verhaeghe is geboren in 1908 en speelde vanaf zijn 14 jaar bij Rhetorika. Hij speelde bugel, trombone, tuba en
zelfs bombardon. Toen zijn pensioenjaren begonnen te naderen, verwisselde hij de blaasinstrumenten voor het carillon,
naderhand zijn lievelingsinstrument. Slechts weinigen konden dit moeilijke – en 7 kilo wegende – instrument zo helder
bespelen. Toen hij na een polsbreuk niet meer bij machte was om het carillon alleen te dragen, bood een buurman (Adrien
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Tijdens het concert in het voorjaar van 1992 werden de pioniers uit 1922 Firmin Verhaeghe en Robert Degryze door voorzitter Sylvère
Quackelbeen gehuldigd.

Christiaen) hem aan om vóór Firmin te lopen en het instrument op zijn rug
te torsen. Gedurende zowat 15 jaar zijn ze zo samen opgestapt. En dat
was een niet te onderschatten opdracht: er was niet alleen het gewicht, er
was vooral de noodzaak om precies hetzelfde staptempo aan te houden.
Bovendien moet je als muzikant de muziekstukken perfect uit het hoofd
kunnen spelen, want als je voortdurend naar een partituur moet kijken,
sla je vroeg of laat de verkeerde staafjes aan, aldus Verhaeghe in 1988.
Op zondag 27 september 1992 was er de muzikale happening in de
binnenstad van Torhout. Eerst stond er een wandelconcert op het programma en vervolgens werd er op de markt plaatsgenomen voor een heus
muziekfestival, waaraan vier muziekkorpsen deelnamen: Fanfare SintCecilia uit Kortemark, Harmonie Sint-Cecilia uit Eernegem, Muziekfanfare
Sint-Cecilia uit Ichtegem en uiteraard het jubilerende Rhetorika. Sluitstuk
Zeldzame foto van het carillon (helemaal rechts
was de gemeenschappelijke uitvoering van de gelegenheidscompositie
achteraan) mee op stap met Rhetorika.
Rhetorika 70 van Henri Parmentier uit Izegem, die de uitvoering kwam
bijwonen. Daarna werd de harmonie op het stadhuis ontvangen.
Op 12 december van dat jaar werden de festiviteiten ten slotte afgerond met een succesvol optreden door komiek Jacques
Vermeire en zijn kompaan Luc Verscheuren in de feestzaal van het KTA te Torhout.

90 jaaR RheToRika

25

1985-2009

1985-2009
deze gedeeltelijke vervlechting meteen verklaart. De muzikale erfenis die Geert Yde achterliet, is dat zowel Jos Vanbesien
(nu chef in Veldegem) als Kris Gevaert (huidige chef Rhetorika) de stiel – voor zover we dat zo mogen noemen – bij hem
hebben geleerd. Tot op heden is de verstandhouding tussen beide harmonieën overigens optimaal te noemen, getuige de
vele muzikanten die in beide harmonieën actief zijn.
Sterkhouder
In het begin van de jaren 2000, toen voorzitter Sylvère Quackelbeen vanwege zijn hoge leeftijd en de daarmee gepaard
gaande gezondheidsproblemen alsmaar minder bij de harmonie aanwezig kon zijn, was het secretaris Jean Baptiste Gevaert
die de harmonie bestuurlijk overeind hield. Secretaris sinds medio de jaren 80, wist hij als geen ander hoe de interne en
externe keuken van het muziek functioneerde. Hij was in de loop der jaren immers de stille draaischijf en sterkhouder van
Rhetorika geworden. Op het einde van het voorzitterschap van Silvère Quackelbeen en tijdens het korte voorzitterschap van
tussenpaus Marc Compernolle was het de facto Jean Baptiste Gevaert die de boel draaiende hield.
Moezelwijnavonden

1997: de gevierde muzikanten Gerard Dedecker en Modest Vanwynsberghe samen met de dirigent, bestuursleden en prominenten bij de
gelegenheidskiosk voor het stadhuis.

In 1996 werden spiksplinternieuwe uniformen aangekocht en in 1997 werd de 75ste verjaardag van de harmonie al even
uitgebreid gevierd, met opnieuw wandelconcerten in de Torhoutse binnenstad. Deelnemende muzieken waren – naast
Rhetorika – Harmonie Sint-Cecilia uit Eernegem en Werkerswelzijn uit Brugge. Op de markt was er een kioskconcert met de
gezamenlijke uitvoering van het voor de gelegenheid geschreven stuk Ritoriki, gedirigeerd door opnieuw Henri Parmentier.
Schepen van Cultuur Vanthournout leidde de daaropvolgende huldezitting op het stadhuis. In het bijzonder vermeldde hij
Jean Baptiste Gevaert, de ijverige secretaris van Rhetorika. Ook sprak hij zijn tevredenheid uit over de altijd aanwezige bereidheid van de harmonie om de stedelijke feestelijkheden op te luisteren. Hij feliciteerde de harmonie met het jubileum en
had niets dan woorden van lof voor het geslaagde kioskconcert. Burgemeester De Cuyper ten slotte beloofde de harmonie
ditmaal geen instrument (zoals in 1972), maar wel een extra stedelijke toelage. Een belofte die op tromgeroffel in de zaal
werd onthaald.

Gedurende 16 jaar was de Wijnproefavond van Rhetorika een klassieker op
de agenda. Christoph Müller en zijn
echtgenote Michaela kwamen graag
over van Duitsland om ons te laten
proeven van een tiental soorten Moezelwijn. Een team van bestuurslui van
Rhetorika en enkele sympathisanten
zorgde traditioneel eigenhandig voor
een uitgebreid assortiment koude en
warme hapjes. Pas een twee- à drietal jaar geleden is plots de klad in de
belangstelling gekomen. Alle succesrijke initiatieven hebben zo te zien ook
hun houdbaarheidsdatum. Het is jaren
een topper geweest voor de harmonie,
maar ook hier geldt de aloude regel:
The Times They Are a-Changin’.

Sfeerbeeld tijdens een van de talrijke wijnproefavonden in De Germinal. Foto uit 2001.

De Veldegemse connectie
Voorzitter Sylvère Quackelbeen en secretaris Jean Baptiste Gevaert werden nagenoeg terzelfder tijd actief binnen het bestuur van Rhetorika en hebben vele jaren samen met chef Geert Yde de harmonie geschraagd. In 1985 was de harmonie
op sterven na dood, er waren nog amper 9 muzikanten. Volgens Sylvère Quackelbeen was het de verdienste van Jean
Baptiste Gevaert om op dat moment Geert Yde als dirigent aan te trekken, en aldus de basis voor een nieuwe bloeiperiode
te leggen. Tijdens het dirigentschap van Geert Yde is de goede samenwerking met de Koninklijke Harmonie Kunst na
Arbeid Veldegem tot stand gekomen. Geert was immers op hetzelfde moment chef-dirigent van beide muzieken, wat

26

90 jaaR RheToRika

90 jaaR RheToRika

27

1985-2009

1985-2009

1985-2009 _ Momentopnames

1985-2009 _ Momentopnames

Gehuldigden in 1986. Bij het eerste vaandel en onder het
toeziende oog van André Legein (foto aan de muur).

1987: foto van de jonge muzikanten met enkele bestuursleden.
Centraal Kris Gevaert en Jos Vanbesien. We herkennen verder o.a.
Jean Baptiste Gevaert, Marcel Braet, Sylvère Quackelbeen, Maurice
Vanbesien, Rik Desmet, Wilfried Bonte en Richard Dekeyser.

Jong talent in 1991. We herkennen Kris Gevaert, Jos Vanbesien,
Peter Pattijn, Gerdi Louagie, Mieke Tyvaert en Peter Lingier.

Geert Yde en Sylvère Quackelbeen tijdens de academische zitting
op het stadhuis van Torhout in 1992.

1992: op weg naar lokaal De Germinal.

Burgemeester Norbert De Cuyper feliciteert voorzitter Sylvère
Quackelbeen op de viering van het 75-jarige bestaan van
Rhetorika in 1997.

Ontspannen op de groepsfoto in 1986.

1991: foto ter gelegenheid van een van de traditionele OCMW-concerten. Met links OCMW-voorzitter Servais Deroo.
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1985-2009 _ Momentopnames

1992: Sylvère Quackelbeen met hartelijke felicitaties.

1985-2009 _ Momentopnames

1992: Modest Vanwynsberghe op de imposante sousafoon.

De vier muziekkorpsen op de viering van het 70-jarige bestaan op de markt van Torhout. Met vooraan gelegenheidsdirigent Henri Parmentier.
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De groepsfoto uit 1992 die voor velen sinds mensenheugenis in De Germinal hangt.

Huldiging van Gerard Dedecker en Modest Vanwynsberghe in 1997. Binnenkoer De Germinal.
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1985-2009 _ Momentopnames

Onderonsje tussen Sylvère Quackelbeen en Geert Yde. (2003)

1985-2009 _ Momentopnames

2006: v.l.n.r. voorzitter Marc Compernolle, Gerard Adam,
Jean Baptiste Gevaert, Francky Dekeyser, Gerard Dedecker,
Oscar Crombez, Geert Yde, Dalila Douifi, erevoorzitter Sylvère
Quackelbeen, Harold Boussy, Els Bollaert, Robert Crevits,
Hedwig Braeckeveldt en Wilfried Bonte.

Renaat Landuyt heeft de harmonie steeds een warm hart
toegedragen. Met de gehuldigden in 2003.
3 foto’s van verschillende fotografen, uit 2007, voor De Germinal.

Vrolijke vrienden: Jean Baptiste Gevaert en Joke Beuselinck. (2003)
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In Het Criterium: Magda Decaluwé slaat de grosse caisse. (2007)
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2009-2011

2009-2011

2009 _ Yves Naert: stille trom

2009-2011 _ Momentopnames

In 2009 – Geert Yde was dan 24 jaar dirigent geweest in Torhout – gaf hij de stok op zijn beurt door aan Yves Naert, tot
dan toe gewaardeerd muzikant (schuiftrombone) en sinds enige tijd onderdirigent. Hoewel in het begin deze opvolging
algemene instemming had gekregen van iedereen die bij de harmonie betrokken was, is dit uiteindelijk geen geslaagd
huwelijk geworden. Nauwelijks twee jaar later heeft Yves Naert de eer aan zichzelf gehouden en heeft hij Rhetorika – ook
als muzikant – vaarwel gezegd.
Problemen genoeg meteen voor kersvers voorzitter Wim Verschelde die begin 2009 het voorzitterschap van Marc
Compernolle had overgenomen. Het bestuur was in die periode – met een nieuwe secretaris (Mieke Tyvaert), een nieuwe
penningmeester (Eddy Joly) en een nieuwe president (schrijver dezes) – immers volop aan het vernieuwen. Tijdens een
rustig verlopen crisisberaad werd vervolgens met de volle steun van eredirigent Geert Yde aan toenmalig onderdirigent Kris
Gevaert gevraagd om de muzikale leiding van Rhetorika op zich te nemen. Tijd voor die andere Gevaert dus.

2009: lokaalhoudster Anita Dedeyne van De Germinal.

Cecilia 2009. In Het Wit Paard: Jean Baptiste Gevaert met Jeanine
Degryze en Geert Yde.

Cecilia 2009. Jason Demunter en Dennis Kaeckebeke ontvangen
hun spiegel van gemeenteraadslid Sofie Van Loock.

Rhetorika onder leiding van Yves Naert op de barkoude Barbaraviering in 2010.

34

90 jaaR RheToRika

2009: stijlvolle versterking uit Heule, met Marijke Delombaerde en
Gerdi Louagie.

2009: Geert Yde geeft het dirigentstokje door aan Yves Naert.

2009: uit de klakke spelen in Het Wit Paard. Jason Demunter op
trompet.

Tijdloos: Pitstop!
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2011-2012
2011 _ Kris Gevaert: de harmonie is terug

2009-2011 _ Momentopnames

Zoals praktisch al zijn voorgangers nam ook Kris Gevaert niet in de gemakkelijkste omstandigheden de handschoen van
het dirigentschap op. Uiteraard heeft hij zijn naam achter zich. Maar ook op muzikaal vlak geniet hij de waardering van
het korps. Nieuwe chefs, nieuwe accenten. Er wordt volop gewerkt aan een vernieuwing van de marsboekjes, waarbij de
nadruk komt te liggen op herkenbaarheid naar de mensen in de straat toe. Rhetorika ambieert een volksharmonie te zijn
en muzikale optochten op straat zijn daar een essentieel onderdeel van.
In 2011 had Rhetorika de eer om te mogen concerteren tijdens het Ontbijt op de Markt te Torhout. Een versterkte harmonie
bracht er een gesmaakt concert voor het talrijke publiek dat telkenjare naar dit evenement komt afgezakt.

2010: uit de klakke spelen in Het Wit Paard. Davy Joly, Matthias
Saelens (met twee instrumenten) en Gerdi Louagie.

2009: Rita Denoo interviewt Mario Rosseel en Matthias Saelens,
of doet daar althans een verdienstelijke poging toe...

Cecilia 2010. Oscar Crombez was nooit vies van een beetje show
op de grosse caisse.

De groepsfoto genomen net voor het concert ter gelegenheid van het Ontbijt op de Markt te Torhout in 2011.

2009: groepsfoto voor De Germinal.
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Groepsfoto uit 2010. Let op de mysterieuze hand van de penningmeester tussen Robert Crevits en Marijke Delombaerde. De foto is
ook zo in De Weekbode verschenen.
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In 2012 speelde Rhetorika in een sterke bezetting zowel in Brugge als in Torhout een zonder meer geslaagde 1 meioptocht.
Ook de traditie van het gratis concert voor de inwoners en bezoekers van het rusthuis werd na een jaar onderbreking − tot
grote tevredenheid van iedereen – opnieuw opgenomen. Verder opende Rhetorika op 25 augustus ook de omvangrijke
optocht met alle deelnemende teams van het Europees Kampioenschap Barbecue te Torhout en speelde op de receptie voor
de genodigden nog op het gemak meer dan 2 uur uit de klakke. Gevaert junior heeft in zijn rookiejaar met verve bewezen
dat hij uit het goede hout gesneden is om in de toekomst met succes het muziek te leiden.
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2011-2012 _ Momentopnames

2011: Jean Baptiste Gevaert en Oscar Crombez gevierd voor
65 jaar muzikant. Op de foto ook Caroline Crombez en
eredirigent Geert Yde.

2011-2012 _ Momentopnames _ Fotoshoot Club de B _ Zondag 3 juni 2012

Gevaert senior en Gevaert junior.

Cecilia 2011. De gevierden op de foto met enkele bestuursleden, senator Dalila Douifi en burgemeester Norbert De Cuyper.
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Dirk Tyvaert en dochter Mieke.

Emiel Cordier en Peter Pattijn.

Johan Strobbe.

Els Bollaert.
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Geert Yde.

Martijn Yde en Charlotte Vanbelle.

Stefaan Demilde.

Dennis Kaeckebeke en Christof Verplancke.
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Jason Demunter.

Matthias Saelens en Martijn Yde.
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Kijken over de schouder van Ella Rosseel naar een foto uit 1998 op tafel: Martijn Yde, Mario Rosseel en Jos Vanbesien.

Eredirigent, president en dirigent van Rhetorika anno 2012.

Olivia Diopere.

Mario Rosseel.
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Eddy Joly.
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Oscar Crombez.
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Joke Beuselinck en dochter Ella.
‘El presidente’.

Het tweede vaandel van Rhetorika voor de gelegenheid nog eens
van onder het stof gehaald.
Majorettentenue uit 1987.
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Staan niet op de foto: Gerard Adam, Harold Boussy, Willy Declerck, Thijs Decorte, Francky Dekeyzer, Marijke Delombaerde, Koen Demeestere, John Goversen,
Peter Lingier, Gerdi Louagie, Roger Martony, Jean Vande Velde en Jeroen Van Maele.

Rechtstaand v.l.n.r.: Dirk Tyvaert, Bianca Vande Velde, Jos Vanbesien, Christof Verplancke, Emiel Cordier, Stefaan Demilde, Kris Gevaert, Eddy Joly, Wim Verschelde,
Dennis Kaeckebeke, Peter Pattijn, Matthias Saelens, Charlotte Vanbelle, Martijn Yde, Jason Demunter, Mario Rosseel, Johan Strobbe, Joke Beuselinck en Geert Yde.
Zittend v.l.n.r.: Mieke Tyvaert, Patsy Dobbelaere, Conny Simoens, Jean Baptiste Gevaert, Wilfried Bonte, Oscar Crombez, Caroline Crombez, Els Bollaert, Olivia
Diopere en Ella Rosseel.

2011-2012
2011-2012
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Uitsmijter

Slotwoord
Slotwoord van de president
Als president geniet ik van de harmonie op elke uitstap. Als ik een generale repetitie bijwoon voor een concert dan word
ik telkens opnieuw stil van het samenspel der muzikanten. Het doet me ook telkens weer denken aan mijn lievelingsfilm
Brassed Off, dat pakkende verhaal over de mijnwerkersharmonie uit Grimley. Zoals Fred Bekky het in een interview eens
treffend verwoordde: Ik word altijd weer ontroerd door fanfaremuziek. Als je naar de instrumenten individueel luistert, dan
hoor je altijd wel de kleine valse noten, maar de samenklank maakt het op het einde altijd zo ontroerend mooi.
Als ik zie hoe de chef zich met zwier doorheen de gelederen beweegt, een knipoog hier, een kwinkslag daar, dan kan
ik alleen maar vaststellen dat de harmonie opnieuw swingt. Er heerst een stevige groepsgeest, zowel in het bestuur
als onder de muzikanten. Dat is de sleutel voor alles. De muzikanten moeten graag naar het muziek komen. Mensen die
er – om welke reden ook − een tijdje niet kunnen bij zijn, worden gecontacteerd en/of bezocht. Dat zijn kleine attenties,
maar ze worden gewaardeerd. Kris Gevaert koestert ook de kunst der uit de klakke spelen. Rhetorika is een volksharmonie
en die schitterende troef moet in ere gehouden worden.
Een mooie uitsmijter:
Links: Mario Rosseel (met haar) en Joke Beuselinck hand in hand
op de groepsfoto in 1998.
Onder: met dochter Ella erbij op de foto in 2012.

Is alles nu plots rozengeur en maneschijn? Neen. Uiteraard niet. De uitdagingen die voor ons staan, zijn groot. Maar zo ook
is het vertrouwen. We moeten jonge krachten – trommelaars en muzikanten − kunnen aanspreken die onze rangen willen
vervoegen, we moeten bekwame mensen kunnen aantrekken in het bestuur, we moeten binnen alle schakels van onze
vereniging de toekomst ervan veilig stellen. Dat is onze taak, zoals ook al wie ooit onder het vaandel van Rhetorika heeft
gestapt het ons heeft voorgedaan. Ook op de lange termijn zijn de uitdagingen niet gering. Het huidige lokaal – al een halve
eeuw de warme thuis van de harmonie – wacht vooralsnog een onzekere toekomst. Aan werk op de plank geen gebrek.
Maar de harmonie zal ook deze woelige wateren trotseren. Overleven zit in de genen van deze vereniging. Zij die er deel
van uitmaken, dragen haar in het hart. Dat is van bij het begin zo geweest, en zo zal het blijven. Rhetorika forever!

Wim Verschelde,
Cecilia 2012
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