
PERSBERICHT ACADEMISCHE ZITTING 

150 JAAR JONGELINGSKRING

Deze academische zitting wordt georganiseerd door de vzw de Jongelingskring, die dit jaar haar 150ste 

verjaardag viert.

De vzw Jongelingskring bestaat vandaag de dag uit vier orkesten:

 De Houtlandse Benjamins

 Het Houtlands Jeugdensemble

 Het Houtlands Harmonieorkest

 De Houtlandse Dixieband

KORTE HISTORIEK

In 1869 werd een fanfare opgericht met de naam Jongelingskring. Jongeren moesten stichtelijk bezig zijn… Het 

was de bedoeling om de processies die in Torhout gehouden werden, muzikaal op te luisteren, een traditie die 

vandaag in Spanje nog bestaat. Tot aan de Eerste Wereldoorlog was het orkest zeer succesvol en kon het 

rekenen op veel musicerende jongeren. Maar eens de oorlog begon, moesten de activiteiten al snel tijdelijk 

gestaakt worden wegens een gebrek aan jonge mannen.

In tegenstelling tot veel andere blaasorkesten breidde “De Jongelingskring” zich na de Eerste Wereldoorlog 

sterk uit. Een jonge priester-dirigent, Mr Lietaert, vormde de brassband om tot een harmonie door er houten 

blaasinstrumenten en dwarsfluiten aan toe te voegen. Maar jammer genoeg maakte de Tweede Wereldoorlog 

ook nu een einde aan het succes van de harmonie.

Pas in 1967 ging het weer in stijgende lijn met “de Jongelingskring”, toen een jonge en heel gemotiveerde 

dirigent, Willy Verhelle, aangetrokken werd. Hij kon de oudere muzikanten overtuigen om terug mee te spelen 

in het orkest en tegelijkertijd leidde hij nieuwe, jonge muzikanten op. Hij stak veel energie in de opleiding van 

de muzikanten aan de plaatselijke muziekschool, die ook nu nog een sterke reputatie heeft. De harmonie stelde

zich op politiek en ideologisch vlak neutraal op zodat iedereen die dat wilde kon toetreden tot “De 

Jongelingskring”.

Om zijn 125ste verjaardag te vieren, ging “De Jongelingskring” in 1994 op concertreis naar Foios (Valencia). 

Daarna werd de harmonie nog drie keer kampioen van België in superieure afdeling. Begin 2003 gaf Willy 

Verhelle, na meer dan 35 jaar het orkest gedirigeerd te hebben, de muzikale leiding door aan de toen 30-jarige 

Nico Logghe. 

In 2018 werd besloten om de "Jongelingskring" om te dopen tot het "Houtlands Harmonieorkest". Hierdoor lag 

de naam meer in lijn met de 2 jeugdafdelingen ("Houtlands Jeugdensemble" en "Houtlandse Benjamins").



HET FEESTJAAR 2019

In 2019 viert de Jongelingskring zijn 150ste verjaardag met een reeks concerten:

 12 januari 2019: Nacht van de Lage Landen met Raymond van het Groenewoud, Geena Lisa en Luc 

Caals

 5 en 6 april 2019: Feest – Close-harmonie: twee feestconcerten rond twee verjaardagen: 150 jaar 

Jongelingskring en 30 jaar Septem Viri.

 6 juli 2019 (Oostende Versluys Arena): concert met Els De Schepper

 12 oktober 2019 (Brugge Concertgebouw): concert met de wereldberoemde Cubaans-Amerikaanse 

trompettist Arturo Sandoval.

DE ACADEMISCHE ZITTING

De academische zitting was opgebouwd rond drie pijlers. 150 jaar harmonie, dat is 150 jaar vriendschap, 150 

jaar muziek en 150 jaar Torhouts ‘sociaal weefsel’. 

De voorzitter van de vzw Jongelingskring, Luc Vanderper, lichtte de geschiedenis van de harmonie toe. 150 jaar 

in sappige anekdotes, 150 jaar met ups en downs. 150 jaar samenspel tussen mensen, 150 jaar verwevenheid 

tussen jong en oud. 150 jaar engagement… Kortom: 150 jaar vriendschap.

Daarna volgde kunsthistorica Bieke Verlet die het zal hebben over de harmonieën in hun kunsthistorische en 

sociale context. 150 jaar muziek. 

De vzw Jongelingskring bestaat vandaag uit vier orkesten. Alle vier dragen ze het Houtland met trots in hun 

naam. De verwevenheid met Torhout en bij uitbreiding het Houtland - is al 150 jaar een vast gegeven. 150 jaar 

Torhouts sociaal weefsel. Burgemeester Kristof Audenaert deed het slotwoord van deze zitting.

Tussenin waren er streepjes muziek van Septem Viri. Na de academische zitting werd er een receptie 

aangeboden door het Lokaal Bestuur van Torhout. 

INFO EN FOTO’S

Website: www.jongelingskring.be 

Foto’s terug te vinden op de website, graag met vermelding van onze huisfotograaf Johan Vandenberghe

Meer info: eva@advocatenkantoordecloedt.be

http://www.jongelingskring.be/
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