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‘t Was op Witten Donderdag...

Wie mensch voelt zich niet getrokken tot de stad, het dorp, de straat waar hij geboren werd, en mag hij 
daar zijn geboortehuis binnentreden, en de kamer terug zien waar hij het daglicht zag en zijn eerste 
levenskrachten in vroom- en blijheid ontluiken voelde, wat zalige herinneringen komen hem dan te 
binnen! … Wat diepe ontroering maakt zich daar van hem meester!

Dit doet mij veronderstellen, dat elk lid onzer Koninklijke Harmonie, verlangen moet de bakermat te 
kennen onzer geliefde Societeit...hoe en waar en wanneer ze ontstond, door wie en door welke handen 
de grondvesten werden gelegd, die aan onze Koninklijke Harmonie, dien krachtigen groei, die alzijdige 
ontwikkeling, dit lang en roemrijk bestaan verzekerden, waarvan wij heden het glorierijk eeuwfeest 
vieren.

Zo begon Paul Noppen, secretaris van de Koninklijke Harmonie, zijn geschiedenis van deze 
vereniging, die in 1921 haar 100-jarig bestaan vierde. ‘t Was op Witten Donderdag, 19 april 1821 
dat alles begon. Twaalf gelijkgezinden besloten toen eene muziekmaatschappij op te richten. Ze 



voegden onmiddellijk de daad bij het woord en staken elk zes oorden in den spaarpot. Dat zouden ze 
de volgende maanden wekelijks blijven doen. Den avond van Donderdag, 4 October 1821, overtelden 
zij hunnen schat en bevonden in kas drie en twintig gulden, Brabantsch geld. Overgelukkig, dachten zij 
maar aanstonds over te gaan tot de stichting der Maatschappij, kozen dezelfden avond een bestuur en 
onderteekenden hun reglement.
De tekst van de inrichtingsakt luidt als volgt:
Deéze societeit is opgeregt door 12 Members Musikanten, de welke na eenige maenden ieder weëkelijks 
gecontribuëerd hebbende eene som van 6 oorden, hebbende op 4 October 1821 hunne overheid gekozen 
en hun Reglement geteekend en rekening gedaen en hebben in kas bevonden eene som van 23 gulden 
Brabantsch geld. Onderteekend. Gezien den 4 October 1821. Louis Tielemans

De wekelijkse samenkomsten waren al die maanden doorgegaan in herberg De Zwaan op de Grote 
Markt te Aarschot Nu ze een echte vereniging geworden waren, vonden de 12 Members dat ze niet 
meer gewoon in de herberg konden vergaderen. De baas van de zaak stond toe dat ze de aanpalende 
kamer gebruikten (de latere biljartzaal), op voorwaarde dat ze zelf instonden voor de kosten van de 
verlichting. Dat zorgde meteen voor de eerste uitgave van de kersverse vereniging: de bazin van de 
herberg kocht voor hen eene keerse en betaalde hiervoor 2 stuivers en 2 oorden. Op 11 October 1821, 
op klokslag van 8 uren, wierd gemelde keers ontstoken, de glazendeur (toen tusschen herberg en de nu 
billardzaal staande) wierd wagenwijd opengeschoven en men zag onze twaalf toekomende muzikanten 
met opgeheven hoofd voorafgegaan door den keersdrager de nevenkamer instappen. Sedert 7 uren was 
de Zwaan gestampt vol van burgers die de eerste vergadering wilden bijwonen; zij waren teleurgesteld 
omdat zij de vergaderzaal niet mochten mede intreden. Pas was de deur gesloten, de keers met hare 
toehoorsels, snuiter en kandelaar op de tafel gezet, alleman wilde door de spleet van de gordijn zien wat 
daar binnen gebeurde.  
Wat er toen allemaal bedisseld werd in dat lokaal en wat de gevolgen daarvan waren, is een te lang 
verhaal om te vermelden in dit Mededelingenblad. Vast staat echter dat het een stevige organisatie 
was, die door de 12 stichtende leden op poten gezet werd. U kan dit alles gedetailleerd terugvinden 
in het boek van Emiel Veevaete, die als erevoorzitter van de vereniging de geschiedenis ervan te boek 
stelde in De Koninklijke Harmonie van Aarschot 1821-1996. Het boek werd door ons uitgegeven ter 
gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de vereniging, telt 176 bladzijden, bevat meerdere foto’s 
en kost amper 10 €.
Over de 12 stichters verscheen een publicatie van L. Borremans: Wie waren de twaalf stichters van 
de Koninklijke Harmonie van Aarschot? Deze overdruk uit Het Oude Land van Aarschot, 1971, 3, 
telt 17 bladzijden en is te koop voor amper 1 €. U vindt er meer informatie over: Louis Tielemans, 
Jozef Percy, Karel Mattheus, Jan Van der Beken, Jozef Charels, Jan De Swert, Petrus Charels, Jan 
Borremans, Willem Terhorst, Napoleon Wuyts, Jan De Haes en Jaak Motties.
Witte Donderdag 1821 is op enkele weken na 200 jaar geleden. Wij wensen de vereniging bij 
de viering van haar 200ste verjaardag nog een lang en succesrijk bestaan. Of, zoals de cantate ter 
gelegenheid van de 50ste verjaardag afsluit:

Ja, dat wij in den voorspoed drinken
Voor d’ Harmonie! Zij leve lang!



Wij danken de volgende steunende 
handelaars en beschermende leden:

 Aarschotse Gidsenbond p/a Sint-Jobsweg 21, 3221 Nieuwrode
 Altex Interieurs, G. Vandenheuvelstraat 157 – 2230 Ramsel
 Apotheek Luc Bollen, Bogaardenlaan 3 – 3200 Aarschot
 Dhr. Francis Camerlinckx
 Mevr. An Coeck
 Dhr. Isidoor Corbeels
 Dhr. Frans De Cremer
 E.H. Paul Eerlings
 Geassocieerde notarissen Geerinckx & Callewaert, T. de Beckerstraat 42 – 3200 Aarschot
 E.H. Huub Gerits
 Dhr. Johan Goolis – Aarschot Weleer
 Grauwzusters Franciscanessen Rillaar
 Dhr. Guido Jannes, Gemeenteplein 16 bus 3, 1853 Grimbergen
 Dhr. Alexis Iliaens
 Dhr. Roger Janssens
 Kerkfabriek HH. Maria Pieter Antonius Langdorp
 Dr. Jan Laenens, Veerlestraat 1 – 3201 Langdorp
 Dhr. Urbain Lavigne-Vermandel
 Dhr. Dirk Luyten
 Geassocieerde notarissen Michiels, Stroeykens & Pelgrims, Boudewijnlaan 19 – 3200 

Aarschot
 Dhr. Everard Nys
 Dhr. Jos Pelgrims
 Mevr. Nele Pelgrims
 Dhr. Jef Saenen - Verzekeringen Hendrickx
 Dhr. Willy Schroeven (†)
 Dhr. Kris Smets
 Apotheek Jacqueline Smeys, Langdorpsesteenweg 185 – 3201 Langdorp
 Dhr. Steven Tuerlinckx
 Dhr. Vic Valgaeren
 Dhr. René Van De Weyer
 Dhr. Johan Van Rensbergen
 Mevr. Christel Verlinden
 Mevr. Gaby Verlinden
 Dhr. Valère Vissenaeken
 Dhr. Jozef Vlummens
 Dr. Paul Willems Oude Mechelsebaan 272 – 3201 Langdorp
 Dhr. Erwin Willemyns


