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van Philip Sparke en Paolo Conté. Ook een Belgische
componist kon niet ontbreken. Bart Picqueur leek ons een
uitstekende keuze. We speelden eerder al muziek van
hem.
Dat goede ideeën meestal ontstaan door een simpele
opmerking blijkt nu ook weer het geval. Toen één van de
muzikanten opperde dat onze dirigent maar eens een solo
moest vertolken, spraken we af dat ook Bram dat zou
doen. En waarom dan geen duet tussen deze twee uitmuntende muzikanten? Zo gezegd, zo gedaan. Er staan
dus drie solowerken op het programma.

Beste lezer,
Na de zomervakantie namen onze muzikanten een ‘vliegende start’, dat kunt u lezen in het verslag van het matineeconcert. Intussen hebben we ook een geslaagd ledenfeest achter de rug. Nu zijn we druk aan het repeteren
voor het Winterconcert van 2 februari. We verschijnen
samen op het podium met de Koninklijke Fanfare “De
Verbroedering” Borchtlombeek.

Tijdens het derde deel van het concert zullen de twee
orkesten samen op de planken staan. Dat maakt een orkest van om en bij de 80 muzikanten. Wie er de vorige
edities bij was, weet dat dit best indrukwekkend klinkt.

In dit nummer bespreken we ook enkele interessante
aanwinsten in verband met oud-muzikant Théophile Mertens. Als uitsmijter de weerslag van een gesprek met oudmuzikant René Berchmans. Een geboren verteller.

Kaarten kunnen besteld worden door te mailen naar info@khhalle.be en kosten 8 euro in voorverkoop en 10
euro aan de kassa op de avond zelf. De deuren openen
om 19 uur. Het concert start om 19.30 uur.

Veel leesplezier!
Peter François

Agenda februari-juni 2019

Op komst

ZA 02.02.2019

Winterconcert 2 februari 2019

Winterconcert in cultuurcentrum ’t Vondel,

Soms is het zoeken naar een gastorkest een hele karwei.
Dit jaar was de zoektocht van korte duur. We nodigden
onze vrienden van de Koninklijke Fanfare “De Verbroedering” uit om samen met ons te concerteren op zaterdag 2
februari. Dit orkest staat namelijk onder de deskundige
leiding van Bram Mergaert, u weet wel, onze trompetsolist van een aantal jaren geleden.

19.30 uur.

ZO 24.03 – MA 25.03.2019
Steakkermis in Start65. Geniet van een lekkere steak (of vegetarische schotel) en steun
het instrumentenfonds!

ZA 08.06.2019 (o.v.)

Het programma is zeer uiteenlopend en kan grosso modo
met Italië verbonden worden, al is de link soms heel ver
te zoeken. We zullen ons publiek vergasten met muziek

Sinksenconcert op de Grote Markt van Halle,

19.30 uur.
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van Jacob de Haan. Omdat Lambert net dit jaar 20 jaar
muzikant was, overhandigde de voorzitter aan zijn echtgenote Marleen een ereteken uit erkentelijkheid voor zijn
jarenlange inzet in onze vereniging. We sloten het concert
af met muziek van Vangelis en van de Beach Boys.
Na deze lange inspanning (we speelden namelijk muziek van 14 uur tot 17 uur), was een frisse pint zeker verdiend. Wij kijken alvast uit naar onze volgende uitdaging
in februari.

Terugblik op …
Matineeconcert
Op zondag 28 oktober speelde de Halse Harmonie een
matineeconcert in cc ’t Vondel. In enkele opzichten was
dit concert een buitenbeentje. Ons concert vormde het
kader voor de Urban Run. Tijdens deze sportieve manifestatie passeerden lopers en wandelaars door het cultuurcentrum terwijl wij aan het musiceren waren. Zowel op als
voor het podium werden geamuseerde blikken uitgewisseld. De muzikanten konden zo’n belangstelling wel smaken en ook de sportievelingen waren aangenaam verrast
door het optreden. Sommigen bleven staan, applaudisseerden spontaan of gingen er gewoon bij zitten om het
nummer uit te luisteren.

CC

Foto’s Guido François

1 novemberplechtigheid
Op 1 november luisterden we traditiegetrouw de 1 novemberplechtigheid op het kerkhof van Halle op. We
speelden er het Te Velde, de Vlaamse Leeuw en het Belgische Volkslied.

Ook deze keer werd het concert gepresenteerd door muzikante Vicky Bosmans. Ze doorspekte haar intermezzo’s
met grappige en bij momenten verbazingwekkende weetjes over het muziekstuk of over onze dirigent. Hij had
namelijk het programma volledig opgebouwd rond het
thema sport en tijdens de repetities kwamen wel eens
leuke anekdotes aan bod.
We startten het concert met Athletic Festival March,
een pareltje van Sergei Prokofiev. Daarna volgden Harry
Potter (u weet wel, in deze films is de sport zwerkbal een
echte rage), de Willem Tell-ouverture en filmmuziek van
Forest Gump. Het tweede deel zetten we stevig in met
muziek van de film Rocky, gevolgd door het gezapige Bike
Ride.
Ter ere van Lambert Lenaerts die eerder dit jaar overleed, speelden we nogmaals het ingetogen ‘In Memoriam’

Foto Guido François

Sint-Ceciliabanket
Op zaterdag 24 november organiseerde de harmonie het
jaarlijkse Ceciliafeest. Naar goede gewoonte kwamen
zowel muzikanten, leden als sympathisanten samen om te
genieten van een lekker hapje en een drankje. De zoektocht naar een nieuwe en betere locatie bracht het bestuur uiteindelijk in feestzaal Casy te Vlezenbeek. Achteraf
gezien bleek dat een uitstekende keuze. Het menu was
prima en ook de bediening was dat.
De voorzitter bedankte in het bijzonder Sofie, onze
penningmeester, voor het vele werk dat ze verricht tijdens
het jaar. Ze is de drijvende kracht achter al onze activitei–2–

ten en ze staat samen met haar echtgenoot Rik in voor de
boekhouding en de meeste praktische regelingen. Zij
zorgde ook dit jaar voor een goed gevulde tombola met
prachtige prijzen: twee juwelen van juwelier Bosmans,
een juweel van Van Bellingen en een volledig uitgeruste
picknickmand geschonken door Huis Mellaerts.

figuur en diens band met de harmonieën van Halle en
Vilvoorde.

Théophile Mertens
Van Francine Mertens uit
Windeck (Duitsland) kregen
we enkele bijzondere items
in verband met haar vader
Théophile Mertens, oudmuzikant van onze Harmonie.
Théophile Mertens werd
in Halle geboren op 10 april
1911. Hij begon klarinet te
spelen als hij 14-15 jaar was.
Hij volgde les in de Halse muziekschool. Zijn eerste instrument leende hij van de Halse Harmonie, waarvan hij
een actief lid bleef tot kort voor de Tweede Wereldoorlog.
Théophile was ook klarinettist in de Cercle Servais en in
het symfonisch orkest van Shell, waar hij toen werkte. Hij
wou na zijn pensioen de draad terug opnemen, maar het
wegnemen van zijn duim maakte een einde aan die
droom. Hij bleef wel passief lid, tot zijn dood op 19 november 1992.
Francine schonk ons het insigne van
de Harmonie dat haar vader rond 1930
had gekregen, en drie partituren die hij
zorgvuldig had afgeschreven voor zijn
persoonlijk gebruik in de Harmonie.
Hartelijk dank!

De gelukkige winnaars van het horloge van juwelier Bosmans

Na het dessert genoten de aanwezigen nog van een fris
drankje en keerde iedereen voldaan terug naar huis.
CC

Foto Sofie Soors

Harmonienieuws
Sinterklaas
Ook dit jaar vond de Sint zijn weg naar Start65; na afloop
van de repetitie van 5 december kregen de muzikanten
wat lekkers. Enkel de brave uiteraard.

Koekjes en Spar
Nu we toch over lekkers bezig zijn: onze eerste koekjesverkoop werd een succes. Bedankt iedereen die genoot
van een doos (of meer)! Ook bedankt aan iedereen die bij
Spar Halle een jeton in de bokaal van onze vereniging
deponeerde en ons zo steunde.

Amber
Onze basklarinettist Pieter werd de trotse papa van Amber, geboren op 16 juni 2018. Proficiat aan Pieter en
Wendy, aan de nonkels Thomas en Maarten en de grootouders Sofie en Rik!

Sarrawasch in Vilvoorde
De bijdrage over Ferdinand Gaspard Sarrawasch in DVN
50 werd opgemerkt door de Heemkundige Kring Hertog
Hendrik I van Vilvoorde omdat de dirigent ook jarenlang
in hun stad actief was. Ze namen het artikel over in hun
Nieuwsbrief van oktober-december 2018, zodat ook de
Vilvoordenaars kunnen kennismaken met deze bijzondere

Etude voor klarinet in het handschrift van Théophile Mertens
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– ’t Konservatoir zoals we toen zegden. Dat was een virtuoos! Hij was een goede vriend van de familie en hij speelde ook in de Harmonie. Maar omdat ik in 1939 op internaat moest naar Edingen, kon ik niet naar de repetities
gaan – ik kwam maar om de drie maand naar huis. Ik
kreeg mijn partituren mee, oefende op het College met
mijn muziekleraar, en als ik dan thuis was, trok ik naar
zaal Harmonie om met Jean Gheysels te oefenen. Ik heb
altijd derde klarinet gespeeld.

Een oud-muzikant vertelt:
op bezoek bij René Berchmans
Peter François

Voor de concerten kan de Halse Harmonie rekenen op de
aanwezigheid van trouwe sympathisanten. Onder hen ook
mensen die in een ver verleden nog spelend lid geweest
zijn van de vereniging. Dat zij vaak een boeiend verhaal te
vertellen hebben, bewijst een van hen, René Berchmans.
Je vindt hem meestal heel discreet aan een van de achterste tafels in het publiek. “Ge gaat toch geen boek schrijven
over mij? Want mon père s’appelait Modeste zenne”.

De kleine René als Jezus in het Mariaspel, 1931 (collectie René Berchmans)

Brand
René heeft de brand van zaal Harmonie van dichtbij meegemaakt, op 24 juni 1948: “Ik ben toen binnengelopen
om te helpen. Ik bluste met een slang van bij apotheker
Proot, de buur, tot als de pompiers van Anderlecht toegekomen zijn. Want die begonnen te spuiten zodat de stukken zeep in het rond vlogen. Die van Halle waren er ook,
maar er was een lek in de leiding van hun buizen in de
voetgangerstunnel onder de sporen en daardoor hadden
ze bijna geen water. Ik heb daar nog chance gehad: ik
hielp mee om een piano buiten te krijgen, en bij het naar
buiten dragen had ik niet gezien dat de Belgische vlag aan
het branden was, en naar beneden dreigde te vallen. Al
het volk riep “Pas op”, van het schrikken heb ik de piano
losgelaten en zo kregen de voorste dragers plots al het
gewicht. Nestor Vanderkelen was achteraf kwaad op mij
omdat ik de vlag van de harmonie niet uit de coulissen
gehaald heb. Ik was zestien jaar, daar dacht ik toen niet aan.”

Een geboren artiest
Intussen 87 jaar geleden stond René voor het eerst op een
podium, niet als muzikant, maar als acteur: “Ik heb altijd
kindje Jezus gespeeld in ’t Mariaspel. Ik was twee maanden en in 1931 moest er geen Mariaspel gespeeld worden, omdat het slechts om de vijf jaar plaatsvond. Maar
de deken had gevraagd om het ter gelegenheid van zijn
jubileum toch op te voeren. Bij mijn weten ben ik de enige die de hele tijd op het podium is geweest. Anders pakten ze een pop om in de kribbe te leggen, maar dat hebben ze bij mij niet gedaan. Naar ’t schijnt is al wie kindje
Jezus gespeeld heeft, pastoor geworden, behalve ik. Ik
heb toen ook een stuk chocolade gekregen, dat ik nooit
opgegeten heb, en een medaille van de paus.”
Rond 1943 werd René muzikant in de Harmonie, door
toedoen van zijn vader, die ook muzikant was: “Ik heb
mijn vader altijd weten spelen in de harmonie. Hij was in
de tijd ook bibliothecaris. De bibliotheek was toen opgeslagen in een zaaltje achter de Roi d’Espagne in de Basiliekstraat, waar nu de speelgoedwinkel Top1Toys is. Ik
kreeg klarinetles van Marcel Hanssens in de muziekschool

Shampoing dop

“Omwille van de brand kreeg de Harmonie tijdelijk onderdak in Zaal De Toekomst, de latere cinema Plaza op de
Sint-Rochusstraat. “Baa Sigaar” noemden we het daar.
Het was er niet zo intiem als in zaal Harmonie, maar het
viel best mee. Ik heb enkel Raoul Beaumez als dirigent
gekend. Hij bracht veel verbeteringen aan de partijen aan,
eigenlijk werden dat meer arrangementen. Hij legde ons
altijd uit wat er muzikaal gebeurde: “Nu is het dit, nu
hoor je de vogeltjes, nu gaat er dat gebeuren”. We speelden ook bijna elk concert een stuk van hemzelf, vaak de
Pastorale. Het was geen mens om aan de toog te hangen:
na de repetitie was hij meteen weg.
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Eén concert zal ik nooit vergeten! Ik was ook bij de
scouts, en we hadden die dag in het bos gezeten. Ik kom
thuis, ik was mij en ik kleed mij aan. Het was de beginperiode van de shampoing dop en mijn ma had zo’n staaltje
bij haar parfums gezet. Ik zei “Ik ga een beetje reuk op
mijn hoofd doen”, en ik giet dat flesje op mijn hoofd. Ik
kam mij, er gebeurt niets. Ik neem mijn klarinet onder de
arm en ik wandel naar Sint-Rochus. Het begint lichtjes te
regenen. In de buurt van de pissijn van ’t park kom ik Fien
tegen en die zegt: “Awel René, waar ga jij naartoe?”. Ik
zeg, heel fier: “Naar d’Harmonie, concert spelen”. “Jamaar, met al dat schuim op uwe kop?”. Mijn haar zat vol
schuim! Ik ga die pissijn binnen – een geluk dat die er was
– en ik schepte het schuim met mijn twee handen eraf. Ik
zat dicht bij Beaumez op het podium, naast René Carlier,
de hoboïst. Ik had een zodanige schrik als ik moest spelen
– ik zag altijd dat schuim op mijn hoofd. Ik keek meer
naar het volk dan naar Beaumez om te zien of ze zouden
lachen, maar er is niets gebeurd, want ik had mijn hoofd
al gewassen. Ik wist niet wat dat was, shampoo, het was
de eerste keer! Maar voor het bal ben ik niet gebleven,
het concert was gedaan en ik was ook weg.”
De koningskwestie
“Als de Harmonie meestapte in de processie, was ik er
niet bij, want ik ging zelf mee, te paard, als Albrecht van
Isabella. Je moest de Harmonie zien: sjieker dan de muzikanten van de fanfare. Alle muzikanten in een schoon
zwart kostuum. En als je hen zag afkomen: dat was altijd
dezelfde stap. Je moest niet vragen om sneller te stappen,
niets aan te doen, dat was hun stap. Majestueus.

René als aartshertog Albrecht te paard in de Mariaprocessie, 1950
(collectie René Berchmans)

dat de jonge muzikanten van de fanfare bij de Cercle
vrienden speelden en die van de harmonie bij de Piccolo’s
van Union Halloise. Als ze elkaar toen tegenkwamen,
begonnen ze te vechten met hun instrumenten. Dat heb ik
nooit gekend, maar toch was de politiek ook in mijn tijd
nooit veraf. Bij Sigaar waren er socialisten die bezig waren
over Liliane, de tweede vrouw van de koning. Ook de
liberalen waren meer tegen de koning. En doordat ik bij
de scouts was en jaren in het College bij pastoors had
gezeten, was ik koningsgezind. Omdat ik goed kan zwijgen, heb ik eens gezegd wat ik ervan dacht. De repetities
nadien voelde ik mij te veel, en niemand zat met mij in.
Als je jong bent wil je er toch een beetje bij betrokken
worden, en dat gebeurde niet. Ik ben dan nog een maand
of twee gebleven. Dat moet ergens in 1950 geweest zijn.
Mijn vader was al gestorven in 1945. Op zijn sterfbed
heeft hij mij twee dingen gevraagd: verder spelen in de
Harmonie, en aan familiekunde doen. Ik heb hem dat
beloofd. Als ik gestopt ben in de Harmonie, hebben ze
mij gevraagd in Buizingen, in Lembeek, maar ik heb nergens meer willen spelen. Wel elk jaar tijdens de Fieste van
de Stieweg. Ik had zelf een winkel in de Basiliekstraat.
Onder de commerçanten van de straat waren er enkele
muzikanten en daarmee luisterden we dan de feesten op.
Ik heb ook nog meegedaan met de uitvoering van het
Magnificat van Flor de Boes door de Cercle Servais. En
mijn tweede belofte, aan familiekunde doen, ben ik tot
op vandaag nagekomen. Ik breng nog steeds uren aan de
computer door om mij te verdiepen in mijn familiegeschiedenis.”

De Harmonie in de Mariaprocessie, 1948 (collectie René Berchmans)

Met begrafenissen deed ik wel mee, na de oorlog als ik
niet meer studeerde en nog niet werkte. Ze gingen nadien
altijd van café naar café en ik was altijd zat.
Wat ik jammer vond, is dat de Harmonie te weinig
deed voor de jeugd. Maar dat werd toen nergens gedaan.
En omdat ik in die eerste jaren geen repetities heb bijgewoond, kende ik de andere jongeren ook niet. En dan was
er ook nog de politiek. Mijn vader heeft mij nog verteld
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