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Beste muzikanten en leden,
De warme maanden zijn in aantocht, en dat doet ons al vooruitblikken naar het
aperitiefconcert op de Halse Grote Markt. Iedereen welkom op 29 mei om 11
uur!
Op het voorbije Winterconcert was het anders ook warm genoeg, met al dat
vuur in de gebrachte werken. DIt nummer begint met een terugblik op dat
geslaagde concert.
De blikvanger van dit nummer is wel het interview met Edmond Harnie, onlangs negentig jaar geworden maar nog blakend van gezondheid. Hij speelt
nog steeds trompet, 79 jaar nadat hij in onze vereniging met muziek begon!

In dit nummer:
¾ Terugblik op … ------------------------------------------------------¾ Edmond Harnie: de Halse jazzlegende vertelt ---------------------¾ Harmonienieuws ---------------------------------------------------------¾ Agenda ---------------------------------------------------------------------–3–
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Terugblik op …

In a gentle rain van Robert W. Smith
bracht wat rust in de zaal. Het werk
bevat een prachtige solo voor klarinet en was dus meteen de tweede
kans om Dries Tack aan het werk te
horen. Onze voorzitter Christophe
was de gelegenheidspianist.

Winterconcert
5 februari 2011, CC ’t Vondel Halle

Voor het winterconcert pakte de
Harmonie uit met een volledig
nieuw programma, opgebouwd rond
het thema ‘water en vuur’. We vlogen er meteen stevig in met Fantillusion, een medley van bekende Disneymelodieën. Na al dat vuurwerk
was het tijd voor een ingetogen stuk:
In Memoriam van Jacob de Haan.
Met Heijamano stond er ook dit keer
een werk van Bert Appermont op
het programma. Frank Bernaerts had
dan weer gezorgd voor een bewerking van Spirit: Stallion of the Cimarron van Hans Zimmer.
In Viktor’s Tale van John Williams
kwam onze gastsolist Dries Tack voor
het eerst op het podium. Dries studeerde klarinet aan de conservatoria
van Brussel, Tilburg en Antwerpen.
Hij is vast lid van enkele ensembles
en gastsolist bij onder meer I Solisti
del Vento en Champ d’Action. En nu
dus op de planken samen met onze
harmonie.
Het tweede deel vatte aan met Fire
van Bruce Springsteen, en vervolgens
was Riverdance van Bill Whelan
nodig om de brand te blussen.
Earth, Wind & Fire Dance Mix (arr.
Paul Murtha) volgde als derde werk.

Dries Tack

Na Backdraft van Hans Zimmer sloten we af met De vlucht van de
hommel. Deze compositie van Nico–4–

lai Rimski-Korsakov staat bekend om
zijn halsbrekende solo’s, die overgenomen worden van instrument op
instrument. Onze dirigent Jo Schelkens maakte een bewerking voor
klarinetsolo en harmonieorkest. U
raadt het al: het hele stuk door verklankt de klarinet de vliegende
hommel. En of die hommel vliegen
kan! We konden de vingers van Dries
nauwelijks volgen.

We weten ondertussen dat de dirigent van grapjes houdt, en dat was
dit keer niet anders. Wat te denken
van In a gentle rain als bisnummer,
waarbij Jo plots een paraplu bovenhaalde?
Gespreksonderwerp van de avond
was de nieuwe outfit van de muzikanten: de mannen in een lichtpaars
hemd, de vrouwen in het zwart, met
een lichtpaars sjaaltje.
PF
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Edmond Harnie:
de Halse jazzlegende vertelt

Peter François

In de jazz-wereld klinkt de naam van
Edmond Harnie nog steeds als een
klok. In een professionele carrière van
meer dan een halve eeuw werkte hij
samen met mensen als Roger Rose,
Eddie Warner, Jacques Hélian, Francis
Bay en Werner Müller. Deze jazzlegende werd onlangs negentig jaar.
Tijd voor een terugblik op zijn goedgevulde leven.
Edmond Harnie heeft bijna zijn hele
carrière de Vlaams-Brabantse stad
Halle als thuisbasis gehad. Ik zoek hem
op in zijn huis in het Halse centrum.
Als ik aanbel ten huize Harnie komt er
eerst geen reactie. Een tweede poging
heeft meer succes. “Excuus, ik had u
niet gehoord; ik was aan het repeteren”. Negentig jaar of niet, Edmond
Harnie speelt nog elke dag.
De burgemeester en de mesthoop
Edmond Harnie: “Ik ben geboren op
‘Lamme Gisj’, net buiten het centrum
van Halle. Ik heb mijn vader niet gekend. Die is verongelukt in de maand
juli, op zijn werk, en ik ben op 18
september 1920 geboren. Een vader,
ik weet niet wat dat is. Maar mijn

moeder was tegelijk een vader denk
ik. Ze moest haar mannetje staan met
vier kinderen, hé. Ik ga iets vertellen
dat je niet kan geloven. Er was een
conflict in de familie - ze wilden haar
de kinderen afnemen, en dat wou ze
niet. En de burgemeester kwam dat
arrangeren, die ging dat fixen. Ik hoor
haar nog altijd zeggen, ik was klein
hoor, op een bepaald moment: “Burgemeester, het gat van de metser – de
deur he – staat daar”. “Mie, ik ben
hier op mijn gemak binnen gekomen,
ik ga op mijn gemak buitengaan”. Ze
doet de deur open, ze pakt hem vast
en smijt hem op de mesthoop! “Dat
zal gevolgen hebben”, zei hij. “Da’s
niks, dan zal alleman weten dat ik u
met uw knopen op de mesthoop gesmeten heb”. Er zijn nooit gevolgen
geweest... Dat was een formidabele
vrouw. Maar ge moest potverdekke
nie komen zieveren. Maar ze had een
hart zo groot als de stad van Halle.
Ongelooflijk. Wij woonden langs de
‘Weg-Om’ en het enige huis in de
omtrek was dat van ons. Uitgeputte
bedevaarders riep ze binnen om uit te
rusten. Als de politiemannen ’s nachts
in de winter hun ronde deden kwamen ze soms schuilen tegen ons huis.
Dan stond ze op en maakte ze koffie.

–7–

‘Omdat muzikanten bier voor niks
krijgen’
Hoe ik met muziek begonnen ben?
Dat is heel komisch. Ik stapte ’s maandags met mijn kameraad naar school –
we waren twee snotneuzen van een
jaar of tien. Zegt hij plotseling tegen
mij: “ik ga muziek leren”. “Woevui
dad he?”, antwoord ik in onvervalst
Hals. “Wel, ik was gisteren met mijn
pa en ma in café ‘Ba Torke Mies’ aan
de Paterskerk. En de harmonie is daar
komen spelen, omdat de muzikanten
bier voor niks krijgen”. De zondag
daarna zijn we naar de harmonie getrokken om ons in te schrijven! Eerst
moesten we notenleer volgen - het
eerste boekje Solfège van Lemoine. Als
je dat uit had, kreeg je een instrument.
En toevallig was er bij ons thuis –
niemand wist hoe die daar gekomen
was – een cornet, dus ben ik cornet
gaan blazen. Vanaf mijn twaalfde kon
ik dan meespelen in het orkest, dat
was in 1932. Ik herinner mij nog goed
de dirigent, Raoul Beaumez. Ne vriedige pee. Hij profiteerde van alles.
Maar een heel goede dirigent.
Ik speelde in die jaren in Halle
ook bij de Musical Friends van Maurice Beelen. Later is Léon Bunnens dirigent geworden. We speelden vaak op
kermissen – Lembeek, Pepingen, Lot,
Buizingen, … Ik sprak dan af met drie,
vier muzikanten: een drummer, een
accordeonist, een saxofonist en ik als
trompettist. En daarmee speelden wij
op bals, uren lang. De maandag na
Pasen speelden we in Lembeek: de
paasprocessie was gedaan rond 17 uur

en dan begonnen we te spelen op het
bal, tot vier uur ’s morgens… We waren revolutionair, want vier man met
een accordeon, dat was voor sommige
mensen bijna een misdaad. Ze noemden dat jasss. In de muziekschool hebben ze mij daarom buitengezet. Ze
hebben mij een formidabele dienst
bewezen, want ik ben het gaan leren
bij mensen die het kenden.

The Swinging Lyceum en Roger Rose
Op een bepaald moment kreeg ik
bezoek van een Hallenaar die er tamelijk goed voorzat, nog een jonge gast,
ook een Edmond. Die was in Brussel
thuis in de ‘high life’ en had met de
jongens van die klasse een jazz-orkest
gevormd, ‘The Swinging Lyceum’.
Maar ze hadden geen trompettist.
Edmond heeft mij dan meegenomen
naar de repetities, dat was op de Louizalaan, bij bätonnier Duvergier. Diens
zoon Jacques speelde piano. Dat wa-
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ren allemaal zonen en dochters van
miljonairs. Daar heb ik ook de vrouw
leren kennen van de toekomstige koning, Leopold III: de latere prinses
Lilian.
Toen ik een jaar of zestien was,
ben ik bij mijn zussen in Brussel gaan
wonen. Op een dag staat er een mijnheer aan mijn deur: Roger Rose, al
tamelijk bekend op dat moment. Hij
wou mij hebben om in zijn orkest te
komen. Ik moest geen twee keer nadenken! Wij waren half beroeps – we
speelden elke dag in de Pantheon, de
bekendste dancing van Brussel. Ik
werkte, maar ik mocht van mijn baas
weg om vier uur. We speelden van 4
tot 6 en van 8 tot 12, elke dag.
Tijdens de oorlog speelde ik nog
bij Roger Rose. Op een bepaald moment vroegen ze om jonge mensen op
te pikken in ondernemingen om te
gaan werken in Duitsland. Daarom
ben ik totaal in de muziek gegaan. Ik
ben dus beroepsmuzikant geworden
door Hitler!

Het orkest van Roger Rose werkte
soms voor de Welfare, de culturele
dienst van het leger die ontspanning
organiseerde voor de soldaten.
“In september 1944 was er een
grondoffensief in Lommel, bij de fameuze ‘Joe’s Bridge’, waar ze zo om
gevochten hebben. Wij waren daar,
het orkest van Roger Rose! In de wei
speelden we voor de troepen, Canadezen en Schotten onder andere. Als we
Bzzzz hoorden, was het niet voor ons,

maar Boem zzzz, dat kwam langs onze
kant (lacht). Wij zaten daarmee niet in.
We waren daar de koningen he, godverdekke. Als je goesting had op een
steak, dan riep de verantwoordelijke
“Een steak voor de muzikanten”, en
dan zetten ze de vlammenwerper in
gang (lacht). De vlammenwerper!”

Met het orkest van Fud Candrix trok
Edmond Harnie onder de oorlog naar
Hilversum voor de Wereldzender. Er
werd dag en nacht muziek gemaakt,
want de zender zond zelfs uit naar
Zuid-Amerika, altijd rechtstreeks.
“Daar heb ik enorm veel geleerd. We
moesten eens naar de AVRO-studio,
dus de hele bende met de trein daar
naartoe. In het gebouw binnengekomen legde de Duitser van dienst uit
hoe we de studio konden bereiken: die
gang, en dan die gang daar vanachter
links. We komen in een van die gangen voorbij, en we horen daar een
orkest spelen. De deur even opengetrokken: het was het orkest van Dick
Willebrandts. Weinig Hollanders kennen dat orkest. Dat was fantastisch.
Een paar goede saxofonisten, een
klarinettist, … De lead trompettist was
Rinus Van den Broek. En ik was een
snotneus van goed twintig jaar. Dat
orkest had af en toe dienst om 4 uur ’s
morgens. En die Hollanders gingen
ook links of rechts op een bal spelen ‘schnabbeltjes’ noemden ze dat. Ze
hadden dikwijls dienst als ze buiten
ergens konden verdienen, dus dat
vonden ze erg vervelend. Rinus had er
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iets op gevonden: ik nam van tijd tot
tijd zijn plaats in. Die mens heeft mij
verdomd veel geleerd.
The Internationals – Eddie Warner –
Jacques Hélian
Na de oorlog kwam ik bij The Internationals. Dat was een groep van acht
muzikanten, zonder echte leider. We
waren gewoon acht makkers en iedereen had een rol te spelen. De een
deed de promotie, de ander de financiën en de gage werd verdeeld. Na een
paar jaar stopte de groep omdat enkele
leden niet meer wilden reizen. Ik ben
dan opnieuw naar Fud Candrix gegaan.”

In 1953 kreeg Edmond Harnie een
aanbieding van Eddie Warner. Zijn
groep ‘Eddie Warner et sa musique
tropicale’ had Frankrijk als thuisbasis en
bestond vooral uit Zuid-Amerikanen
en Spanjaarden. Het orkest speelde
veel voor plaatopnamen; de Amerikanen kwamen massaal naar Europa om
hun platen te maken, omdat dat veel
goedkoper was dan in Amerika. In
1956 kwam Edmond terecht bij Jacques Hélian. Zijn orkest werd in 1952
al door sommigen de beste bigband
van Europa genoemd. Haast elke dag
werd er in een andere stad gespeeld.
Een jaar later moest Hélian zijn orkest
opdoeken wegens ziekte.
(wordt vervolgd)

The Internationals. Edmond Harnie zit in het midden vooraan.
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Eddie Warner en enkele van zijn muzikanten. Edmond Harnie staat in het midden op de
achtergrond.

Eddie Warner en zijn orkest met zanger Lobo Nocho. Edmond Harnie is tweede van links.
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Rochus, een aangename ruimte met
een grote keuken, wat het werk achter de schermen nog wat comfortabeler doet verlopen. De verhuis naar
een vroegere datum in het jaar lijkt
succesvol.
PF

Steakkermis
Parochiezaal Sint-Rochus,
12-14 februari 2011

Op de steakkermis mochten we opnieuw een talrijk publiek verwelkomen. Net als vorig jaar vond die
plaats in de parochiezaal van Sint-

Harmonienieuws

Geboorte Noa
→ Op 22 maart 2011 werd Noa
Van Schuerbeek geboren, dochtertje van klarinettisten Monika
en Stijn. Van harte gefeliciteerd! Broertje Sander is ondertussen 3,5 jaar.

Paashaas
→ Ook dit jaar vond de Paashaas
de weg naar ons repetitielokaal. Na de repetitie van 19
april zitten de muzikanten met een ei (of tien).

Verkoop oude instrumenten
→ De Harmonie repeteert sinds november vorig jaar in een nieuw lokaal. We
grepen die gelegenheid aan om een aantal instrumenten te verkopen die we
niet meer nodig hebben of enkel nog kunnen dienen als decoratie. De verkoopnamiddag van 15 januari werd een succes; de meeste instrumenten
verwisselden van eigenaar.
– 13 –

De Streekkrant van 12 januari 2011

Partituur te kijk in museum
→ In het vorige nummer van De Vrolijke Noot berichtten we over een oude
uitgave van Servais’ Fantaisie pour le Violoncelle, opus 1. Servais is niet enkel oud-dirigent en -erevoorzitter van de Halse Harmonie; hij droeg zijn
opus 1 ook op aan Jean Joseph Vandercammen, bestuurslid en muzikant
van de Harmonie. De partituur is nu uitzonderlijk te zien in het Zuidwestbrabants Museum op de tijdelijke tentoonstelling ‘De schatten van 2010.
Selectie uit de recente aanwinsten’. Die expo toont verder onder meer de
verloren gewaande 19e-eeuwse restauratieplannen van de basiliek, een
– 14 –

beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Halle, schilderijen van Jozef Colruyt en
Louis Thevenet, brieven, foto’s en partituren van Servais, Hals porselein, …
Echte schatten op zolder dus. Curator van de tentoonstelling is Peter François, muzikant en bestuurslid van de Harmonie. Hij is sinds juli vorig jaar
waarnemend conservator.
Het Museum is te bezichtigen van april tot oktober op zondag van 14 tot 17 uur.
In juli en augustus is het ook open op zaterdag van 14 tot 17 uur en zondag van
10 tot 12 uur. Meer info: www.streekmuseum-halle.be, museum@halle.be of 02
365 94 15.

Studiedag rond populaire muziekcultuur
→ Op 18 juni 2011 organiseert de Provincie Vlaams-Brabant een studiedag
rond populaire muziekcultuur in Vlaams-Brabant in de 19e en 20e eeuw.
Enkele onderzoekers presenteren de resultaten van het gelijknamige onderzoeksproject. Peter François zal spreken over de diverse gedaanten van
harmonie, fanfare en brassband. Hij zal daarbij ook enkele documenten laten zien uit het archief van de Halse Harmonie. In de namiddag is er ook
een heuse ‘muziekerfgoedmarkt’, waar het publiek onder meer de waarde
van eigen muzikale ‘schatten’ kan laten bepalen.
Programma:
9.30 onthaal met koffie, koekjes en muziek
10.00 welkom door Elke Zelderloo en inleiding door prof. dr. Jan De Maeyer

Van processie tot feestgedruis. De diverse gedaanten van harmonie, fanfare en brassband door Peter François (Museum Halle) en Elisabeth Bruyneel (Liberaal Archief)
Echo's en modulaties. Tradities van koor- en samenzang door Andreas Stynen

(ADVN)
11.15 voormiddagpauze
11.35 ‘We goen ons es goed amuseiren!’ Muziek voor bal en feest door Staf Vos (KADOCK.U.Leuven)
‘So you think you can resist.’ Merchandising vroeger en nu door Robbe Herreman
(Amsab-ISG)
12.35 lunch
13.30 muziekerfgoedmarkt
1. Meer dan noten alleen. Muzikaal erfgoed in al zijn vormen beschreven
2. Voor de goede orde. Tips om je erfgoed beter te beheren
3. Luisteren naar het verleden. Stellingenspel over mondelinge geschiedenis
4. Erfgoed op de pupiter. Wegwijs in het vinden van nieuw (oud) repertoire
5. Objecten getuigen. Van concept tot tentoonstelling
6. ‘Muziekschatten op zolder’: experts geven advies over oude instrumenten en partituren (registratie vooraf noodzakelijk)
15.30 receptie
16.00 einde

– 15 –

Praktisch:

18 juni 2011
Provinciehuis Vlaams-Brabant,
Provincieplein 1, Leuven.
Deelname is gratis. Inschrijven is
verplicht en kan tot 10 juni via
cultuur@vlaamsbrabant.be.
Meer info:
www.vlaamsbrabant.be/
toetersenbellen.
De Halse Harmonie in 1981

N.V. GARAGE-Carosserie Vlassenbroeck
Brusselsesteenweg 482
1500 Halle
Tel.: 02/ 356 29 26
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Agenda

Mei-juni 2011
Zondag 29 mei 2011

Sinksenconcert op de kiosk op de Grote Markt in Halle,
om 11 uur. Iedereen van harte welkom!
Dinsdag 31 mei 2011

Algemene vergadering in het lokaal, om 20 uur. Enkel
voor de bestuursleden en de muzikanten.

Zaterdag 25 juni 2011

Optreden tijdens de braderij in Halle, wellicht rond 14

uur.

Surf naar www.khhalle.be!
Oktober-november 2010
Zondag 30 oktober 2011

Aperitiefconcert in Cultuurcentrum ’t Vondel Halle, 10.30u,
in het kader van het Cultuurfestival van de Stad Halle.
Toegang gratis. We laten u genieten van een gevarieerd
programma!

Dinsdag 1 november 2011

Plechtigheid op het kerkhof van Halle naar aanleiding

van Allerheiligen, om 12u. De Harmonie speelt het Te
Velde, de Brabançonne en de Vlaamse Leeuw.
– 17 –

Vrijdag 11 november 2011

Plechtigheid op de Halse Grote Markt en het Albertpark

ter ere van de oudstrijders gestorven in de Eerste en de
Tweede Wereldoorlog. Vertrek om 12u op de Grote
Markt.

Zaterdag 19 november 2011

Sint-Ceciliabanket in zaal Lindegroen Buizingen.

Receptie vanaf 19u, buffet om 20u.
De muzikanten krijgen dit banket gratis aangeboden;
leden en sympathisanten betalen een bijdrage. Gelieve
tijdig in te schrijven.

Noteer al die data in uw agenda!

Music Artisan Nicolas
Kasteelbrakelsesteenweg 437
1502 Halle
Tel: 02/360 35 63
GSM: 0475/47 49 23
info@musicartisan.be
http://www.musicartisan.be
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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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Sinksenconcert
Zondag 29 mei 2011, 11u
— Grote Markt Halle —

