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Beste muzikanten en leden,
Als u dit leest, zijn de muzikanten en bestuursleden druk in de weer om het
winterconcert voor te bereiden. Het belooft een bijzonder concert te worden!
Afspraak op 2 februari in cultuurcentrum ’t Vondel. Een week later al nodigen
we u uit op de steakkermis. En nog eens twee weken later hopen we u allemaal
terug te zien in cultuurcentrum De Meent voor de musical ‘Aladdin’, waaraan
ons jeugdorkest zeer actief bijdraagt.
2012 was een feestjaar voor August De Boeck; de componist uit Merchtem was
precies 75 jaar geleden overleden. Ook onze vereniging heeft enkele van zijn
werken geprogrammeerd. Dat August De Boeck ook een band had met Halle,
kwam in eerdere nummers al kort ter sprake. Tijd voor een uitgebreider artikel
en dat vindt u in dit nummer.
Alvast tot ziens op de activiteiten!
Peter
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Terugblik op …

Falcon van Kevin Houben – met een
vertellersrol voor presentator Lieven
Dubois –, Goodnight van Thomas
Doss, The Police Academy March
van Robert Folk en Yakety Sax van
James Rick en Randy Rondolph.

De activiteiten van de voorbije
maanden...
Traditiegetrouw was de Harmonie
op post voor de plechtigheid van 1
november op het Kerkhof van
Halle.

Op 8 december kwamen de
muzikanten en leden samen in zaal
Lindegroen
voor
het
SintCeciliafeest. De ingrediënten? Een
overheerlijke koude schotel, gebraad
met witloof en kroketten als
hoofdgerecht en lekkere taart.
Uiteraard was de tombola er ook.

Drie dagen later al, op 4 november,
was de Harmonie te horen in cc ’t
Vondel met het aperitiefconcert. Het
was een van de eerste activiteiten
die plaatsvonden in het vernieuwde
cultuurcentrum. De Mars van het 1ste
Regiment Grenadiers van Constantin
Bender blijft een mooie starter.
Verder heel wat nieuwe stukken op
het programma, zoals Cry of the

PF
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Harmonienieuws

’t Harmonieke zoekt nieuwe leden
 Het jeugdorkest musiceert op zaterdagnamiddag en kijkt uit
naar nieuwe leden. Jong of minder jong (maar jong van
geest) en zin om samen te musiceren? Dan is ’t Harmonieke
iets voor jou. Kom vrijblijvend eens langs.

Harmonie aanwezig op expo ‘En avant, marche!’
 In het Huis van Alijn in Gent loopt tot 15 september 2013 een expo over de
rijke geschiedenis van de Vlaamse muziekverenigingen. Het Zuidwestbrabants
Museum, het Halse Stadsarchief en de Harmonie van Halle leenden een aantal
stukken uit.
Decennialang maken muziekverenigingen deel uit van het maatschappelijk en
sociaal leven. Vandaag zijn er nog een duizend fanfares en harmonies actief in
Vlaanderen. Elk blaaskorps heeft zijn eigen geschiedenis en kent dagen van
wisselend succes, maar geen feest of plechtigheid zonder trompetgeschal en
tromgeroffel! Dit was vroeger zo en is vandaag niet anders. Voor kermissen,
inhuldigingen, herdenkingen en andere officiële gelegenheden worden de
instrumenten opgeblonken. Ook voor de camera van Stephan Vanfleteren
trokken muzikanten hun uniform aan. Hij maakte het afgelopen jaar
honderden studioportretten. In een audiovisuele presentatie zijn deze iconische
beelden op de expo te zien.
De oudste verenigingen blikken terug op een geschiedenis van meer dan
tweehonderd jaar. Katholieke, socialistische en liberale blaaskorpsen deelden
straten en kiosken. Naast de bekende en wijdverspreide naam ‘Sint-Cecilia’ zijn
‘Vooruit’, ‘Willen is kunnen’,‘IJver en eendracht’ en ‘Nut en vermaak’ andere
sprekende namen die iets onthullen over de oprichting van
muziekmaatschappijen. Maar lang niet alle muziekkorpsen wisten te overleven.
Vandaag zien we in steden alternatieve straatfanfares, majorettekorpsen en
murga’s in het straatbeeld opduiken. Traditionele muziekmaatschappijen
verleggen meer en meer hun focus van wandel- naar zaalconcerten.
En avant, marche! toont het rijke erfgoed van harmonies en fanfares in
Vlaanderen en biedt een in- kijk in het verenigingsleven en tradities van
muziekmaatschappijen. De geschiedenis van deze muziekkorpsen is een
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veelzijdig cultuurhistorisch verhaal dat de lokale eigenheid van fanfares en
harmonies overstijgt. Uit verenigings- en privéarchieven worden affiches,
muziekinstrumenten,uniformen, reglementen, ledenlijsten, portretten en
partituren tentoongesteld. In een parcours doorheen het museum zet het
muzikaal erfgoed de hoofdtoon.
Praktisch: 21 nov 2012 — 15 sep 2013, di-za 11-17 uur, zo 10-17 uur.
www.huisvanalijn.be - www.facebook.com/huisvanalijn
En avant, marche! is een samenwerking van Vlamo, Uitgeverij Hannibal, het Centrum
voor Beeldexpressie, Resonant en het Huis van Alijn. Het Huis van Alijn wordt
gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid en de Stad Gent. Met dank aan Vlamo en de
Vrienden van het Huis van Alijn voor de financiële ondersteuning.
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August De Boeck (1865-1937)1

August De Boeck werd geboren te Merchtem op 9 mei 1865 en overleed er op 9
oktober 1937. De Boeck kreeg grondig onderricht aan het Koninklijk
Conservatorium te Brussel en behaalde er eerste prijzen. In 1891 behaalde hij er
ook de virtuositeitsprijs voor orgel bij Alphonse Mailly. Orkesttechniek en
compositie studeerde hij bij zijn vriend Paul Gilson (1865-1942).
De Boeck werd leraar harmonie aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium in
Antwerpen (1909-1920) en aan het Koninklijk Conservatorium te Brussel (19201930). Van 1921 tot 1930 was hij directeur van het Stedelijk Muziekconservatorium in Mechelen. Van 1919 tot 1921 was hij tijdelijk inspecteur van
het muziekonderwijs in het Vlaamse landsgedeelte. Als organist was hij werkzaam
aan de O. L. Vrouwkerk in Merchtem (1892-1895), aan de Sint-Bonifaciuskerk in
Elsene (1894-1920) en aan de kerk van de karmelieten te Brussel (1900-1920).
De Boeck schreef niet minder dan 400 composities in alle genres: vijf opera’s, een
aantal schitterende symfonische werken, cantates, religieuze muziek, prachtige
liederen en een reeks werken voor diverse instrumentale bezettingen.
Naast verschillende gelegenheidswerken treffen we in zijn omvangrijk œuvre heel
wat werken aan die, met Europese maatstaven gemeten, beslist de vergelijking
kunnen doorstaan met composities van menig beroemd buitenlands componist.
Samen met Paul Gilson en Lodewijk Mortelmans probeerde August De Boeck zich
los te maken van de al te grote invloed van Peter Benoit en hij zocht naar
Europese aansluiting, maar dit werd in de Vlaamse muziekwereld als revolutionair
beschouwd. Zoals vele van zijn generatiegenoten is De Boeck echter steeds een
romanticus gebleven, met een vloeiende, mild- zangerige schrijftrant en een
weelderige en kleurrijke instrumentatie. In zijn beginperiode werd hij sterk
beïnvloed door de Russische nationale school met Rimsky-Korsakov en Borodin.
De in 1893 ontstane Rapsodie Dahoméenne zou De Boecks meest gespeelde
orkestcompositie worden. Hier bewijst de Boeck dat hij zich de lessen van Paul
Gilson en de voorbeelden van de Russische meesters op een heel persoonlijke
wijze had eigen gemaakt. Vrij vlug speelde ook het Franse impressionisme een rol.
Maurice Ravel verklaarde ooit dat enkele Franse liederen van De Boeck “even
mooi waren als die van Gabriël Fauré”.
Frank Teirlinck
Meer over August De Boeck op www.augustdeboeck.be en in Jozef De Beenhouwer &
Frank Teirlinck (red.), August De Boeck (1865-1937), componist (Merchtem, 2011).
1

Overgenomen uit brochure August De Boeckjaar (Merchtem, 2011).

–9–

August De Boeck in Halle2

Als docent aan de Conservatoria van Brussel en Antwerpen was August De Boeck
een uitgelezen persoon om te zetelen in examenjury’s. Zo kwam hij in 1915 ook
in Halle terecht, waar in 1909 een muziekschool opgericht was. Initiatiefnemer en
eerste directeur Charles De Koster (1885-1939) zal De Boeck toen al persoonlijk
gekend hebben. De Koster had vele contacten in de muziekwereld en was ook zelf
actief als organist, dirigent, muziekleraar en componist. Hij had les gekregen van
Paul Gilson, die net als De Boeck van 1915 tot 1933 regelmatig naar Halle zou
komen om deel uit te maken van een examenjury. Ze waren soms ook van de
partij om een nieuwe leerkracht te kiezen, bijvoorbeeld in 1932, toen er uit 47
kandidaten een pianolerares en -monitrice gevonden moest worden.
Op 12 mei 1935 vierde de Halse muziekschool haar vijfentwintigste verjaardag
met een galaconcert in het Gildenhuis. Charles De Koster had zowel August De
Boeck, Arthur De Greef, Joseph Jongen als Paul Gilson uitgenodigd.

Foto galaconcert 12 mei 1935, detail (ZWBMuseum). Vlnr.: August De Boeck, Paul Gilson, Charles De
Koster, Ria Lenssens, Joseph Jongen, Arthur De Greef en Louis Van Lier.
2

Overgenomen uit Peter François (red.). August De Boeck in Halle. Catalogus van de tentoonstelling in
het Zuidwestbrabants Museum Halle, 25 augustus-28 oktober 2012 (ZWBMuseum, 2012), p. 6-9.
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De eerste drie dirigeerden eigen werk; Gilson was aanwezig maar liet zich
vervangen door De Koster. Het orkest bestond uit leerlingen van de academie,
versterkt door 38 muzikanten van de Cercle Servais. Ook zangeres Ria Lenssens,
zanger Louis Van Lier en harpiste Marguerite Cambier werkten mee. Het concert
werd ‘geradiofuseerd’ [sic] door Radio-Schaerbeek en kreeg uitvoerige recensies in
onder meer De Standaard, Het Laatste Nieuws, La Revue Musicale Belge, Le
Radio, Le Soir, Le XX Siècle, La Nation Belge en Le Face à Main.
Ook op andere concerten van de academie weerklonk werk van De Boeck,
zoals blijkt uit de programma’s en uit de vele partituren van De Boeck in de
muziekbibliotheek van de school. In het voorjaar van 1939 was De Koster bezig
met de voorbereiding van een ‘Festival August De Boeck’. Het project bleef in de
ontwerpfase, want De Koster stierf later dat jaar. August De Boeck was zelf al
overleden op 9 oktober 1937. Pas op 19 januari 1963 kreeg De Boeck zijn
‘Festival’ in Halle: een herdenkingsconcert (25 jaar overleden) uitsluitend met
werk van De Boeck, door leraars, leerlingen en oud-leerlingen van de academie
samen met het koor Roland de Lattre, het Sint-Gregoriuskoor, het Mariakoor en
het Sint-Janskoor, onder leiding van Leopold Sluys.
Van 1921 tot 1930 was De Boeck directeur van het Stedelijk Muziekconservatorium van Mechelen. Een van zijn leerkrachten was Henry Jacobs, die de
celloklas voor zijn rekening nam. Jacobs was de zoon van Hallenaar Edouard
Jacobs, zelf ook
cellist en docent in
het Conservatorium
van
Brussel,
als
opvolger van zijn
leraar Joseph Servais.
Van 1913 tot 1921
leidde Henry Jacobs
ook de celloklas in
Halle. Aan diens
echtgenote heeft De
Boeck een Cantilène
voor cello en piano
opgedragen. Henry
Jacobs heeft dat stuk
later
uitgevoerd
tijdens de begrafenisplechtigheid voor De
Boeck op 13 oktober
1937.
August De Boeck met zijn leerkrachten in Mechelen, 1931 (detail).
Henry Jacobs staat uiterst rechts op de tweede rij (August De Boeckfonds, Merchtem).
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De begrafenis van De Boeck werd ook bijgewoond door een Halse delegatie,
onder wie pastoor Janssens, burgemeester August De Maeght, Charles De Koster,
Charles en Maurice Van Lier – de muziekminnende mededirecteurs van
cichoreifabriek Pacha – en Flor De Boes en Remi Ghesquière – respectievelijk
kapelmeester en organist van de Sint-Martinusbasiliek. De Gazet van Halle wijdde
een halve voorpagina aan De Boecks heengaan en begrafenis.
August De Boeck werkte in Halle ook mee aan andere initiatieven dan die van
de academie. Zo was hij op 18 september 1932 aanwezig voor een uitvoering van
zijn cantate ‘Conscience Herdacht’, naar aanleiding van de Halse Conscience-dag.3
Het orkest bestond uit muzikanten van de Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia
Halle en de Koninklijke Sint-Martinusfanfare Halle en de zang was in handen van
het koor Roland de Lattre en de schooljeugd. Aanvankelijk was het de bedoeling
dat August De Boeck zou dirigeren, maar uiteindelijk hanteerde Charles De Koster
het dirigeerstokje. Een logische keuze, vermits hij dirigent was van Roland de
Lattre en al meermaals cantates en opera’s had geleid. Enkele weken eerder, op
10 juli 1932, was De Boeck al als eregenodigde aanwezig op de uitvoering van de
Cantate Inaugurale van Paul Gilson, op tekst van Consciences schoonzoon Gentil
Antheunis. De uitvoering vond plaats op de Grote Markt door het koor Roland de
Lattre en de harmonie, naar aanleiding van de 125ste verjaardag van die laatste
vereniging.
Zowel de harmonie, de fanfare, het koor als de Cercle Servais - het symfonisch
orkest dat De Koster dirigeerde van 1919 tot 1939 – zetten in die tijd en ook later
regelmatig een werk van De Boeck op het programma.
Ook in de eenentwintigste eeuw speelt de harmonie nog af en toe werk van De
Boeck. In het August De Boeckjaar 2011-2012 nam de Stad Halle het initiatief om
aan elk van de orkesten die aantreden tijdens de sinksenconcerten op de Grote
Markt in mei en juni te vragen om minstens één werk van De Boeck te spelen.
Dezelfde verplichting geldt voor de zeven Vlamoconcerten op 9 september 2012,
met orkesten van buiten Halle. Die concertreeks heeft op die manier een mooie
link met de Open Monumentendag, die in 2012 onder meer muziek als thema
heeft.
Een Hals orkest dat bij uitstek het œuvre van August De Boeck promoot, is
Brassband Buizingen – gevestigd in de Halse deelgemeente Buizingen. In 2005 gaf
het orkest samen met de Muziekkapel van de Gidsen een cd uit met werk van De
Boeck. Dirigent Luc Vertommen heeft voor die opname en latere concerten talrijke
werken van De Boeck overgezet op computer en waar nodig bewerkt. Dat deed
hij ook met de cantate ‘Conscience Herdacht’, die Brassband Buizingen in
Merchtem op 29 september 2012 uitvoerde tijdens het slotconcert van het De
Boeckjaar. Enkele weken voordien, op 25 augustus, bracht de Brassband een
concert met werk van De Boeck en Gilson in de kerk van Alsemberg. Aan dat
concert werkte ook de Halse organist Wouter Dekoninck mee.
3

Meer over de Conscienceviering en De Boecks cantate in DVN 33, p. 11-15.
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Affiche festiviteiten 125 jaar Harmonie Halle, 1932 (Archief Harmonie)

Bronnen:
Halle, Archief Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia
Halle, Zuidwestbrabants Museum: Archief Roland de Lattre; Archief Cercle Servais
Peter François, Honderd jaar Servaisacademie Halle (1909-2009). Halle, Stedelijke Servaisacademie, 2010.
Peter François, Hendrik Conscience in Halle, de stad ‘waar hij gaarne verbleef’. Conscience
in de Zennevallei (1851-2012). Halle, Zuidwestbrabants Museum, 2012.

Peter François
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Musicartisan Nicolas
Kasteelbrakelsesteenweg 437
1502 Halle
Tel: 02/360 35 63
GSM: 0475/47 49 23
info@musicartisan.be
http://www.musicartisan.be

Surf naar www.khhalle.be!

N.V. GARAGE-Carosserie Vlassenbroeck
Brusselsesteenweg 482
1500 Halle
Tel.: 02/ 356 29 26
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Word lid van de Harmonie!
U draagt onze vereniging een warm hart toe? Dan nodigen we u
hartelijk uit om lid te worden. U ontvangt dan De Vrolijke Noot
en een uitnodiging voor onze activiteiten en krijgt soms een
speciale ledenkorting. U mag ook rekenen op onze dankbaarheid
en ons warm onthaal op de activiteiten. Er zijn drie formules:
gewoon lid (10 euro), steunend lid (15 euro) en erelid (vanaf 25
euro). Lid worden kan via info@khhalle.be of via een van de
bestuursleden. Alvast hartelijk dank!

Musical Aladdin letterlijk in de steigers

Nog even en het is zover. Het eerste grote
optreden van ’t Harmonieke, het jeugdorkest van
de Halse Harmonie. In samenwerking met Weredi
Lot gaat op 22 februari de musical Aladdin in
première. De eerste gezamenlijke repetitie is
intussen achter de rug. Zangers en muzikanten
hebben hun violen gelijk gestemd. Intussen wordt
naarstig gewerkt aan een indrukwekkend decor dat
letterlijk in de steigers staat. Volgens regisseur
Jonas Borremans wordt het echt de moeite. De musical is ook voor Weredi Lot een
uitdaging en een unicum: voor het eerst spelen zij met live muziek.
De orkestgroep is na heel wat promotiewerk van het jeugdbeleid uitgegroeid tot
meer dan 25 muzikanten. Na het musicaloptreden staat reeds een nieuwe
activiteit gepland met ‘t Harmonieke, maar die verklappen we uiteraard nog niet.
Benieuwd naar het resultaat? Kom dan kijken op 22, 23 of 24 februari in CC De
Meent in Alsemberg. Kaarten zijn te verkrijgen bij Weredi Lot, 0476 44 56 94 of
www.toneelweredi.be. Wees er snel bij, de kaartenverkoop is reeds gestart!
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Agenda

Zaterdag 2 februari 2013
Winterconcert in Cultuurcentrum ’t Vondel Halle, 19.30 uur.
Het concert krijgt een speciaal musicaltintje,
gastzangers Frank Hoelen en Bente Pauwels!

dankzij

Frank Hoelen (°1963) is een Vlaams acteur, regisseur en
musicalster. Het grote publiek kent hem vooral als William
Feys in de tv-reeks Familie. Hij speelde de voorbije jaren al in
de musicals Pinnokkio, Robin Hood, Camelot en Daens.
Bente Pauwels (°1986) is een veelzijdige artieste uit Edegem.
Ze is saxofoniste, dirigent en zangeres. In september 2012
maakte ze haar musicaldebuut in Les Misérables. Ze vertolkte
een van de hoofdrollen, ‘Fantine’.

9 tot 11 februari 2013
Steakkermis in de Parochiezaal van Sint-Rochus. Geniet

van een lekkere steak (of vegetarische schotel) en steun het
instrumentenfonds!

22 tot 24 februari 2013
Musical Aladdin in de cc De Meent, Alsemberg. Met
optreden van ons jeugdensemble ’t Harmonieke. Zie elders in
dit nummer.

Mei of juni 2013
Sinksenconcert op de kiosk op de Grote Markt in Halle, om

11 uur. Iedereen van harte welkom! De exacte datum zal
onder meer verschijnen op www.halle.be en onze eigen
website, en ook in De Streekkrant.
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Pasklare kleding voor dames, heren
en kinderen (Halle)

Basiliekstraat 36‐42 • 1500 Halle
tel. 02 356 50 24 – 356 51 23 • fax. 02 356 89 63
Grand’Place 44 • 7090 Braine‐le‐Comte • tel. 067 55 26 50
Doorniksesteenweg 23 • 8580 Avelgem • tel. 056 64 41 71
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