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Op komst
Agenda

Beste lezer,
De Halse Harmonie viert in 2020 haar 230ste verjaardag.
Een goede gelegenheid voor de onthulling van nieuwe wetenswaardigheden over Servais’ band met de vereniging.

onder voorbehoud van wijzigingen

WO 01.11.2020
Plechtigheid op het kerkhof van Halle
naar aanleiding van Allerheiligen, om 12
uur.

Het feestjaar werd grandioos ingezet met een winterconcert op 1 februari. Luttele weken later was de jaarlijkse
Steakkermis een van de eerste evenementen die het slachtoffer werden van de coronacrisis. Voor het eerst in 75 jaar
moest de Harmonie ook de repetities opschorten. De vereniging overleefde de Brabantse Omwenteling, de oorlogen van Napoleon, de Belgische revolutie en twee wereldoorlogen; ook corona krijgt haar niet klein!

ZA 21.11.2020
Sint-Ceciliabanket in restaurant 3 Fonteinen, Beersel.

ZA 05.02.2021
Winterconcert in cultuurcentrum ’t Von-

del, 19.30 uur.

Intussen is het orkest opnieuw beginnen te repeteren. Een
draaiboek vol maatregelen geeft het virus geen kans: de
repetities vinden plaats in de grote turnzaal van Start65
zodat er voldoende ruimte is, elke muzikant heeft een
vaste plaats met 4 m² en houdt 2 meter afstand, de repetities vinden tijdelijk plaats op maandag zodat het tijdsinterval met de andere gebruikers voldoende groot is, … De
muzikanten waren blij om eindelijk terug te kunnen musiceren en bereiden de volgende concerten voor. Het aperitiefconcert van 25 oktober hebben we jammer genoeg
moeten annuleren, omdat de coronavoorschriften nog te
streng zijn, maar er is beterschap op komst!

Harmonienieuws
Geboorte Elien
Onze trompettist Pieter Vandromme en vrouw Griet werden de gelukkige ouders van Elien, geboren op 14 juli
2020. Proficiat!

De eerste coronaproofe repetitie in de grote zaal van Start65
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Servais en de Halse Harmonie

Het concert vond uiteindelijk plaats op 7 november 1835,
zonder Benders medewerking, maar het geeft wel aan dat
de twee musici elkaar goed kenden.
Bender en Servais hadden bovendien een gemeenschappelijke vriend: Adolphe Claes (1784-1857), advocaat en violist-componist uit Hasselt. Claes was zeker al
met Servais bevriend vanaf het prille begin van diens carrière in de jaren 1830. Claes’ vriendschap met Bender is
af te leiden uit de Parijse uitgave van diens Mélodies Sentimentales ou à caractère, “dédiés à Son Ami V. Bender”.6

Aanvullingen op het boek ‘Servais! fils de
l’harmonie’ (2015)
Peter François
Het boek ‘Servais! fils de l’harmonie’ beschreef de band
van de familie Servais met de Halse Harmonie. 1 Intussen
doken een aantal bronnen op die wijzen op nog meer contact en wederzijdse waardering tussen de cellovirtuoos en
de muziekvereniging.

Servais gehuldigd in 1829
(aanvulling van ‘Servais! fils de l’harmonie’, p. 38)

In augustus 1829 rondde François Servais zijn opleiding in
de Ecole royale de musique van Brussel af met een eerste
prijs. De 22-jarige Hallenaar werd bij zijn thuiskomst gehuldigd door de Halse Harmonie. Burgemeester Carlier,
eveneens voorzitter van de vereniging, bood hem de erewijn aan:
La société d’harmonie de Hal vient de rendre de grands
honneurs à son compatriote, M. Servais, qui, au dernier
concours de notre école royale de musique, a remporté le
premier prix de violoncelle; le vin d’honneur lui a été présenté par M. le bourgmestre de Hal, président de la société.2

Servais en Bender – 1833
(aanvulling van ‘Servais! fils de l’harmonie’, p. 38)

Servais zou de Halse Harmonie gedirigeerd hebben van
1828 tot 1833. In dat jaar verzocht hij Jean Valentin Bender om de directie in handen te nemen, ten laatste vanaf
16 augustus 1833, maar wellicht vroeger. Dat Servais in
januari 1833 bij Bender in Brussel logeerde, was al geweten, maar nu is ook duidelijk waarom. Ze bereidden een
gezamenlijk concert voor in de Vauxhall in Brussel:

Adolphe Claes, Mélodies Sentimentales ou à Caractère, opus 16
(Paris, Chaillot, [1842] (den AST, Servaiscollectie, BL691-528)

M. Bender, célèbre clarinetiste et compositeur gracieux,
et M. Servais, jeune violoncelle distingué, se proposent de
donner sous peu un concert dans la salle du Vauxhall. S’ils
réussissent à joindre à leurs instramens [sic] une voix à la
hauteur de leur talent, le concert ne manquera pas d’attirer la foule.3

Hulde aan Amélie Marin in 1837
(aanvulling van ‘Servais! fils de l’harmonie’, p. 66)

In 1837, acht jaar na Servais, studeerde er nog een Halse
artiest af in Brussel. Amélie Thérèse Marin, slechts 17 jaar,
behaalde een eerste prijs zang in het Koninklijk Conservatorium van Brussel. In Halle werd een banket georganiseerd om dat te vieren, waaraan onder meer Servais deelnam. De verslaggever vermeldt “l’accord qui existe à Hal
entre les amis de l’art musical”.7 Het is aannemelijk dat
ook de Halse Harmonie aanwezig was bij de hulde.

Ook eind december 1834 verbleef Servais bij Bender.4
Toen in oktober 1835 in Rijsel een liefdadigheidsconcert
op poten gezet werd ten voordele van de moeder van de
plots gestorven jonge musicus Léon Saint Amans, stelde
Servais voor om deel te nemen samen met zijn vriend Bender:

L’Emancipation over het concert van 4 sep-

M. Servais, qui se proposait déjà depuis long-temps de
donner un concert au bénéfice de Saint Amans, s’est empressé de répondre qu’il viendrait jouer autant de morceaux qu’on voudrait (…). Ce n’est pas tout encore; non
seulement M. Servais s’est engagé à venir, mais il a promis
d’amener avec lui pour le faire participer au concert, M.
Bender, son ami, qui joue de la clarinette comme lui, Servais, du violoncelle.5

tember 1837

(aanvulling van ‘Servais! fils de l’harmonie’, p. 68)

Vier weken later, op 4 september 1837, organiseerde de
Harmonie een concert met een optreden van zowel Amélie Marin als Servais. In L’Emancipation verscheen een uitvoerige terugblik:
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messieurs les amateurs me pardonnent si je ne leur
consacre pas quelques lignes, ils ont fait plaisir au public
qui les a applaudis, c’est tout ce qu’ils pouvaient désirer.
M. Godfroid nous a révélé un talent remarquable sur la
harpe, cet artiste sort de la ligne ordinaire des harpistes;
ce ne sont pas toujours des battements: il chante sur son
instrument, et il chante bien. Il a été applaudi comme devait l’être un artiste aussi distingué.
Vous connaissez le sublime talent de M. Servais; tout est
dit sur son compte. Cette fois, cependant, il n’a pas été à
sa hauteur accoutumée: M. Servais avait fait un mauvais
choix de morceaux: le dernier entr’autres, sa fantaisie burlesque, est un morceau que je l’engage à conserver pour
les salons; il n’est pas à la hauteur de son talent.
Les palmes de la soirée appartiennent au jeune
Vieuxtemps: jamais, non jamais je n’ai vu pareil enthousiasme, aussi, que c’était admirable, quels sons larges et
veloutés, quelle verve et quelle chaleur dans l’exécution.
L’expression me manque pour rendre ce qu’a fait éprouver M. Vieuxtemps dans son air varié sur un motif de Bellini, des Puritains, je pense. Je dirai avec Paganini: c’est
un talent colossal.12

On écrit de Hal: Le concert que la Société de Ste-Cécile de
cette ville a donné le 4 courant, a été très remarquable;
la réputation de Servais y avait attiré une foule nombreuse
et choisie; tous les dilettanti de Bruxelles et des environs
s’y étaient donné rendez-vous. Cet empressement est un
véritable hommage public rendu au talent de Servais, qui,
dans l’exécution de ses morceaux, s’est montré, comme
toujours, violoncelliste du premier ordre. // Mlle Marin,
dont la modestie relève toutes les grâces, a chanté d’une
manière ravissante et a été vivement applaudie. // M. Giblet s’est distingué par un adagio et une polonaise sur la
trompette à clefs, son jeu large et gracieux lui a valu de
vifs applaudissemens. Des autres morceaux du concert ont
été rendus avec un ensemble remarquable. Le jeune
Possoz, âgé de 8 ans, élève de M. Servais, a étonné l’auditoire en jouant une fantaisie sur le violoncelle. // Une
surprise honorable pour M. Servais avait été ménagée:
des couplets composés par M. Deltenre d’Enghien furent
chantés à la fin du concert par Mlle Marin; le refrain a été
répété en choeur par tout l’auditoire.8

Vieuxtemps en Godefroid in Halle – 1838
(aanvulling van ‘Servais! fils de l’harmonie’, p. 74)

Op 22 september 1838 trad Servais opnieuw op aan de
zijde van Jules Godefroid, dit keer in Oostende.13 Godefroid overleed luttele maanden later, in Parijs, op 27
februari 1840.

Exact één jaar later, op 3 september 1838, organiseerde
de Halse Harmonie opnieuw een groot concert. De kranten konden een week vooraf al aankondigen dat Servais
weer van de partij was. Bovendien zou hij twee van zijn
muzikale vrienden meebrengen: Jules Godefroid en Henry
Vieuxtemps:
La société d’harmonie de Ste-Cécile à Hal se distinguera
cette année pendant sa fête communale. Parmi les amusements qu’elle se propose d’offrir nous remarquons son
concert du 3 septembre prochain. M. Servais qui s’intéresse particulièrement à cette société, a bien voulu permettre d’associer son nom au programme, ainsi que ses
amis M. Jules Godfroid, 1er harpiste de S. M. le roi des
Français, et M. Vieuxtemps, qui a obtenu un si grand succès dans son voyage de Russie. D’autres notabilités musicales sont encore inscrites pour cette brillante soirée.9

De harpist Jules-Joseph Godefroid was in 1811 in Namen
geboren, maar trok in 1825 met zijn vader en broer Félix
naar Boulogne-sur-Mer. Toen Servais in die stad op 11
april 1836 optrad, werkte Jules mee aan het concert.10
Mogelijk hadden ze elkaar al eerder leren kennen. Op 21
april 1838 gaven Servais en Godefroid een gezamenlijk
concert in Brussel. Ze speelden er een duo op Rossini’s
opera Willem Tell dat ze samen hadden gecomponeerd.11
Henry Vieuxtemps was amper 18, maar timmerde al
jaren aan een internationale carrière. Die had hem al gebracht naar Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Rusland, …
Servais en Vieuxtemps traden minstens vanaf 1834 regelmatig samen op. Het Halse concert werd een succes:

Jules Godefroid door Charles Baugniet, 1838
© Bibliothèque nationale de France

HAL, 4 septembre. - Je suis encore tout ému de la brillante
soirée d’hier. Jamais concert n’avait piqué à un aussi haut
degré ma curiosité. De toutes parts les amateurs, amis de
M. Servais, étaient venus pour y assister; aussi la salle
était-elle comble. J’en aurais bien long a dire s’il fallait
relater toutes les impressions que j’ai reçues, je ne
m’arrêterai donc qu’aux trois colosses de la soirée; que

Met Vieuxtemps bleef Servais zijn leven lang bevriend.
Drie maanden na hun Halse optreden ondernamen de
vrienden een concertreis naar Rusland. De reis duurde
achttien maanden. In Rusland componeerden ze samen
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een duo voor cello en viool op Les Huguenots van Giacomo Meyerbeer. Vieuxtemps groeide uit tot een van de
voornaamste violisten van Europa. Hij kwam in zijn latere
leven nog regelmatig naar Halle op bezoek bij de familie
Servais.

Jean Joseph Vandercammen (1788-1866), die een
grote rol speelde in de muziekopleiding van de jonge Servais, was immers niet enkel sterk betrokken bij de Harmonie, maar hij was ook lid en in 1820 zelfs ‘president’ van
de Sint-Sebastiaansgilde. Servais groeide op in het Handbooghof, in de onmiddellijke nabijheid van de schuttersweiden. Het ligt voor de hand dat hij in contact kwam met
de schutters.
In oktober 1842 schonk Servais een schilderij van SintSebastiaan – patroonheilige van de schutters – aan de
Halse Sint-Sebastiaansgilde. Het monumentale werk was
het jaar voordien geschilderd door Godfried Guffens tijdens zijn opleiding in het atelier van Nicaise De Keyser in
Antwerpen. Servais kende Guffens goed.
De Halse Harmonie begeleidde de Sint-Sebastiaansgilde toen die het schilderij plechtig ging afhalen bij Servais. Er waren ook enkele artiesten uit Brussel bij betrokken. Na de bedankingswoorden van Charles Vanden
Schrieck, voorzitter van de gilde, werd het schilderij naar
het Handbooghof gebracht. Die avond was Servais eregast
op een speciaal georganiseerd banket, “qui c’est prolongé
bien avant dans la nuit”, aldus de verslaggever van L’Observateur.16
Het schilderij ‘De marteling van Sint-Sebastiaan’ werd
in 2018 ingrijpend gerestaureerd en hangt sinds 27 juni
2018 in den AST samen met enkele andere stukken over
de Sint-Sebastiaansgilde. Daaronder ook de uitnodiging
voor de namis van Servais op 10 december 1866 uit het
Harmoniearchief.

Henry Vieuxtemps door Jozef Kriehuber, 1834

Servais gevierd in 1840
(aanvulling van ‘Servais! fils de l’harmonie’, p. 74)

Bij zijn terugkeer uit Rusland in juni 1840 werd Servais
uitgebreid gehuldigd in Halle. We wisten al dat de Harmonie hem een serenade gaf en een banket aanbood. Nu
weten we dat de serenade plaatsvond op 20 juni:
La société d’harmonie de Hal, jalouse de fêter le grand
artiste que cette ville s’enorgueillit d’avoir vu naître, a
donné hier une brillante sérénade à Servais qui est revenu
de Russie, depuis quelques jours, au sein de sa famille;
quatre coups de canon ont donné le signal de cette ovation et de nouvelles salves ont marqué les intervalles entre
les différents morceaux.14

De krant Le Belge weet nog te melden dat er 125 mensen
deelnamen aan het feestmaal van 29 juni en dat het
plaatsvond in het lokaal van de Harmonie15, het Bruiloftshuis op de Beestenmarkt dus.

Sint-Sebastiaan
(aanvulling van ‘Servais! fils de l’harmonie’, p. 31 en 81)

De Sint-Sebastiaansgilde van Halle, ontstaan in 1412, was
in de 19e eeuw een van de voornaamste verenigingen van
de stad, net als de Halse Harmonie. We wisten al dat Servais van beide verenigingen erevoorzitter was en dat ze
beiden een namis aan hem opdroegen in de Paterskerk na
zijn overlijden. Maar de ‘Servais-link’ tussen beide is veel
vroeger begonnen.

De marteling van Sint-Sebastiaan
(Halle, den AST, kunstcollectie Stad Halle) foto © Jan Decreton
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Voordien hing het schilderij lange tijd in de raadzaal van
het Historisch Stadhuis, tot het daar in 2008 plaats moest
maken. Een van de weinige foto’s die die oude situatie
visualiseren, is een foto van de viering van 175 jaar Halse
Harmonie in 1982.

De foto van Cambrai
(aanvulling van ‘Servais! fils de l’harmonie’, p. 63)

In 1865 behaalde het koor Roland de Lattre een prijs op
een wedstrijd in Cambrai. De Brusselse fotograaf Isidore
Verstraeten maakte een foto met de koorleden en erevoorzitter Servais bij de Villa Servais. Uit de verslagen van de
koorkring blijkt enigszins verrassend dat die foto pas in de
zomer van 1866 gemaakt werd. De beslissing om de foto
te maken werd pas genomen op 16 februari 1866, maar
het zou nog minstens drie maanden langer duren – Servais
was immers op concertreis naar Rusland en zou pas half
mei terugkeren. Mogelijk werd de foto zelfs nog later genomen, want pas op 26 oktober 1866 werd een uitvergroting van de foto gemaakt om op te sturen naar Charles
De Try – de cellist en vriend van Servais die in Cambrai
woonde en de zangers onderdak had verleend voor de
laatste repetitie ter voorbereiding van het concours. Ook
Servais kreeg een ingekaderd exemplaar. Het zou daarmee
wel eens de laatste foto van Servais kunnen zijn.17

Foto van de viering van 175 jaar Halse Harmonie in 1982 in het stadhuis, met rechtsboven het schilderij van Sint-Sebastiaan
(Halle, Stadsarchief, Archief Halse Harmonie)

Uit het onderzoek naar Godfried Guffens’ ‘Sint-Sebastiaan’
bleek ook dat het portret van de Heilige Cecilia, dat de
kaft van het boek ‘Servais, fils de l’harmonie’ siert, van
dezelfde kunstenaar is. Guffens penseelde de patroonheilige van de muziek in 1852 in opdracht van Servais.

Het koor Roland de Lattre op bezoek bij Servais, 1866 © den AST

Het vaandel van het koor Roland de Lattre, zichtbaar op
de foto, dateert uit 1845. Het werd in 2019-2020 gerestaureerd.

Sint-Ceciliabanket in 1859
(aanvulling van ‘Servais! fils de l’harmonie’, p. 87)

Servais was af en toe aanwezig op het Sint-Ceciliafeest van
de Halse Harmonie. We wisten al dat hij ook uitgenodigd
was op het banket van 29 november 1859, maar nu hebben we ook bevestiging van zijn aanwezigheid en een beschrijving van de opluistering van de avond door een ongewoon instrument:
On nous écrit de Hal: “Hier, la Société d’harmonie a célébré la sainte Cécile par un banquet de cent couverts,
donné dans son local de Saint-Christophe. M. Servais,
notre célèbre violoncelliste, assistait à cette réunion de famille, qui a été égayée et embellie par le violon, la
guimbarde et le mattauphone de M. Mattau, le convive
obligé de toute fête artistique.”18

De aanwezigen konden dus kennismaken met de mattaufoon of glasharp, in 1844 uitgevonden door Joseph
Mattau. Ze bestaat uit een meubel met bovenaan ruimte
voor bijna vijftig glazen van verschillende groottes. Om het

Godfried Guffens, De Heilige Cecilia, 1852 (privécollectie)
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instrument te bespelen moet je met een vochtige vinger
over de rand van de glazen strijken. Het resultaat is een
zachte, iele toon.

De mattaufoon van Joseph Mattau, uit L’Illustration Européenne, 1860

Muzikant Edouard Jacobs
(aanvulling van ‘Servais! fils de l’harmonie’, p. 101)

Edouard Jacobs (1851-1925) is een van de beroemdste
Halse musici en na Servais misschien wel de beroemdste
oud-muzikant van de Halse Harmonie. Recent onderzoek
bracht zijn muzikale carrière nauwkeuriger in kaart, van de
beginjaren in Halle, toen hij muzikant was in de Sint-Martinuskerk, de Harmonie en het koor Roland de Lattre, tot
zijn 44-jarige carrière als cellodocent in het Conservatorium van Brussel.19 Er doken ook enkele onbekende foto’s
van Jacobs op, een gevoelige vermeerdering van het aantal foto’s van vier naar twaalf.

Edouard Jacobs door Konstantin Shapiro, Sint-Petersburg, 1894
© den AST, Servaiscollectie

Joseph Servais gevierd in 1869

Dirigent Sarrawasch

(aanvulling van ‘Servais! fils de l’harmonie’, p. 117)

(aanvulling van ‘Servais! fils de l’harmonie’, p. 101)

Servais’ jongste zoon Joseph studeerde in 1866 af met een
eerste prijs in het Conservatorium van Brussel. Bij zijn
thuiskomst ontving de Harmonie hem met een serenade.
Een nieuw feit is dat de Stad Halle hem daarvoor een verguld zilveren medaille schonk. Ook drie muzikanten van
de Harmonie viel die eer te beurt: Jean Baptiste Meert,
Emile Houssiau en Edouard Jacobs. De medailles werden
plechtig overhandigd
in Zaal Casino op 15
november 1869. De
Harmonie en de koorkring Roland de Lattre
luisterden de plechtigheid op.23

Van ‘F. Sarrawasch’, die de Harmonie leidde van september 1862 tot januari 1869 en dus dirigent was tijdens het
erevoorzitterschap van Servais, kennen we nu ook de volledige voornaam: Ferdinand Gaspard. Hij werd op 23 februari 1803 in Madrid geboren en stierf in Laken op 25
januari 1869. We kwamen meer te weten over zijn familie
en over zijn muzikale carrière – zo dirigeerde hij onder
meer de Harmonie van Vilvoorde (1843-1856).20

Servais’ Jubelkantaat: ook in 1967
(aanvulling van ‘Servais! fils de l’harmonie’, p. 110)

In 1907 begeleidde de Harmonie de uitvoering van ‘Servais’ Jubelkantaat’ van Jules Lerinckx, op tekst van Gentil
Antheunis. Zestig jaar later, op 20 mei 1967, deed ze dat
nog eens, tijdens een concert op de Grote Markt van
Halle.21 In 2018 dook een directiepartituur van de cantate
op, in het handschrift van Jules Lerinckx.22

Medaille “La Ville de Hal à
Mr. Joseph Servais, Lauréat
du Concours de Violoncelle
au Conservatoire Royal de
Bruxelles 1869” (Privécollectie)
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Eindnoten

2015-2020
(aanvulling van ‘Servais! fils de l’harmonie’, p. 116)

Tijdens het feestjaar ‘225 jaar Halse Harmonie’ in 2015
werd regelmatig verwezen naar de band met de familie
Servais, ook in de pers. Een van de hoogtepunten van het
feestjaar was het derde feestconcert op 14 november
2015 in de Halse Sint-Martinusbasiliek. Benjamin Glorieux
en het Bhag-ensemble speelden een Fantaisie van Servais.
Uit waardering voor het geslaagde feestjaar eindigde
de Harmonie tweede bij de tweejaarlijkse uitreiking van
de ‘Cultuurduivel’ door de Halse Cultuurraad in oktober
2015.

2
3

4
5
6

Peter François, ‘Servais! fils de l’harmonie’. De familie Servais
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Peter François, De Belgische Celloschool. Catalogus van de tentoonstelling in Flagey, Brussel, 10-20.05.2017 (Halle, vzw Servais, 2017), p. 96.
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Cellist Benjamin Glorieux en het Bhag-ensemble op 14 november 2015

Enkele archiefstukken in verband met Servais en de Halse
Harmonie werden tentoongesteld in den AST naar aanleiding van de viering van de 150ste verjaardag van Servais’
overlijden.24 Op de expo ‘De Belgische Celloschool’ in Flagey, naar aanleiding van de eerste Koningin Elisabethwedstrijd voor cello, lag een programma uit het harmoniearchief in de vitrine: het programma van het concert van
Elisa Kufferath in Halle op 19 januari 1886, waarop ze
werk van Servais uitvoerde.25

Het boek ‘Servais! Fils de l’harmonie’. De familie Servais en de
Halse Harmonie’ is nog steeds te
koop:
172 pagina’s – 111 afbeeldingen –
© 2015
Te bestellen via info@khhalle.be en
te koop tijdens de activiteiten.
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VERDIEP JE IN DE HARMONIEGESCHIEDENIS!
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