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te maken uit het onnoemelijk grote aanbod aan wijnen en
cava. Onze voorzitter proefde en keurde goed.
De actie werd op twee fronten tegelijk gevoerd: enerzijds
via de gebruikelijke weg met brief, maar anderzijds ook
via onze Facebookpagina die door steeds meer mensen
gevolgd wordt. Redelijk snel kwamen de bestellingen binnen. We haalden op enkele dagen tijd ons bescheiden
vooropgestelde doel en na enkele weken konden we terugblikken op een fantastische verkoop. Daarom willen we
u van harte bedanken voor uw aankoop. Eén ding is zeker:
volgend jaar starten we deze actie terug op.

Beste lezer,
De muzikanten waren opgelucht dat ze vanaf 24 augustus
opnieuw konden repeteren, en vol enthousiasme startten
we dan ook met de voorbereiding van ons aperitiefconcert. Na negen geslaagde repetities ging het lokaal echter
terug op slot: eerst werd afgeraden om nog te repeteren
en vanaf begin november was het niet meer toegelaten.
De verplichte sluiting van de restaurants en het feestverbod verplichtten ons ook om het jaarlijkse Sint-Ceciliabanket te annuleren. We hopen vanaf februari terug op te
starten en ons voor te bereiden op het Sinksenconcert van
22 mei. Hou zeker onze website, elektronische nieuwsbrief en facebookpagina in het oog voor updates. Een
nieuwe stand van zaken valt uiteraard ook te lezen in het
meinummer van uw vertrouwde De Vrolijke Noot.

Docent Anthony
Dat onze dirigent Anthony
Devriendt ook een uitstekende hoornist is, was al te
merken op het winterconcert
van 2019, waarop hij een
solo ten beste gaf. Niet voor
niets is hij al vele jaren
hoornsolo van het Nationaal
Orkest van België. Sinds september 2020 is Anthony ook
docent hoorn aan de Luca
School of Arts in Leuven (het
vroegere Lemmensinstituut).
Hartelijk gefeliciteerd!

Uw redacteur wist, vanop een veilige afstand, enkele lange
gesprekken te hebben met onze erevoorzitter Louis De
Grève, intussen tachtig jaar actief in onze vereniging! In dit
nummer vindt u de eerste aflevering van het artikel dat
hieruit resulteerde.
Veel leesplezier!

Harmonienieuws

Harmonievaandel in goede handen
Wijnverkoop

Naar aanleiding van het feestjaar ‘225 jaar Halse Harmonie’ lieten we een nieuw vaandel vervaardigen. Het oude
vaandel dateert uit 1949 en werd in november 2020 in
bewaring gegeven aan Streekmuseum den AST, net als de
tien medailles die aan de medaillering bevestigd waren.
De oudste dateert uit 1878 en de meest recente uit 1961.
Eerder bezorgden we al een 50-tal andere medailles uit de
periode 1807-1996.

Tijdens de maand oktober
verkocht de harmonie wijn
en cava. Die actie moest de
gemiste inkomsten van de
steakkermis voor een stuk
goedmaken. Omdat het de
eerste keer was dat we zo'n
actie op poten zetten, deden we een beroep op een
sommelier om een selectie

Het uitgebreide archief van de Halse Harmonie vond intussen een onderkomen in het Stadsarchief en wordt dus
ook bewaard in den AST. Het betreft zo’n zeven strekkende meter archief uit de periode 1823-2020.
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Het vaandel wordt met zijdepapier omwikkeld vóór het een plaatsje
krijgt in het geklimatiseerde textieldepot van den AST

Detail van het vaandel: wapen van de Stad Halle

Detail van het vaandel: klarinet, dwarsfluit, trompet, hoorn en opengeslagen muziekboek

Bij deze ook nog eens een oproep: heeft u zelf foto’s,
documenten of herinneringen over de Halse Harmonie
die u wenst te delen, neem dan zeker contact op!

Deze medaille van de “Société gymnastique La Rationnelle”
met opschrift “Fête de gymnastique Hal 8 septembre 1878”
hing vermoedelijk 70 jaar lang aan het vaandel
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Tachtig jaar ten dienste van de
muziek. Louis De Grève vertelt

Eerste stappen als muzikant tijdens WOII
Louis De Grève werd op 17 oktober 1929 in Halle geboren. In volle oorlogsperiode zette hij zijn eerste stappen in
de muziek.

Peter François

“Ik kom van muzikanten voort; mijn grootvader Nicolas De
Grève speelde vele jaren tuba in de Halse Harmonie en ook
mijn vader Léon was muzikant, op tenorsax. Mijn grootvader heb ik niet gekend, die is jong gestorven, en mijn vader
was al gestopt met spelen vóór mijn geboorte. Hij was brouwer en had veel verplichtingen, zodat hij niet in de mood
was om nog duurzaam deel uit te maken van een muziekvereniging. Hij bleef wel lid van de Harmonie en ging naar
de concerten. Mijn vader was ook van jongs af bevriend
met Joseph Frison, muzikant en bestuurslid. Ze spraken regelmatig na hun werk af in een café in de Volpestraat, waar
Frison in de bank werkte. De Harmonie was altijd geïnteresseerd in jonge muzikanten, en ik denk dat het idee om
mij op te vangen in de Harmonie toen ontstaan is. Frison
was intussen voorzitter geworden en speelde nog steeds.

Vraag aan een doorsnee Hallenaar van middelbare leeftijd
naar Louis De Grève, en de woorden ‘burgemeester’, ‘senator’ en ‘magistraat’ vallen al snel. Inderdaad heeft Louis
De Grève er een dubbele carrière opzitten als politicus op
lokaal en nationaal vlak en in de magistratuur, waar hij
doorstootte tot de hoogst denkbare functie: voorzitter van
het Arbitragehof – het huidige Grondwettelijk Hof. Wie
hem wat beter kent, weet dat hij zich ook zijn leven lang
heeft ingezet voor een van zijn passies: de muziek. Het is
ook zo dat ik Louis De Grève heb leren kennen, toen ik een
kwarteeuw geleden als jongeling aansloot bij de Halse
Harmonie. In het begin besefte ik niet dat hij op dat moment een van de belangrijkste burgers van het land was.
Hij had er ongetwijfeld een lange werkdag opzitten toen
hij, meestal wat later, plaatsnam aan de saxofoonpupiter.
Een imposante figuur, met spierwit haar en dito snor, en
plechtstatig taalgebruik. Een man waar je geen neen tegen
zei. Dat deed ik ook niet toen hij mij enkele jaren later
vroeg of ik wou toetreden tot het bestuur. En zo leerde ik
een harde werker kennen, die zich zeer plichtsbewust bezighield met alle facetten van het verenigingswerk. Hij was
dan al anderhalf jaar met pensioen (op zijn 70ste) en combineerde sindsdien het voorzitterschap met de financiën,
na het plotse wegvallen van de penningmeester. Ook nu
nog, als 91-jarige erevoorzitter, blijft hij ‘zijn’ Harmonie
van nabij volgen. Intussen is het tachtig jaar geleden dat
Louis De Grève muzikant werd. Tijd om herinneringen op
te halen.

Centraal op de foto: Nicolas De Grève. Detail uit de groepsfoto
n.a.v. de honderdste verjaardag van de Boerenkrijg in 1898

Léon De Grève en Joseph Frison in 1922, met naast hen
secretaris Victor Clement

Foto Peter François, 14 september 2020
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Zo kwam ik in 1941 in de Harmonie terecht. Omdat mijn vader tenorsax had gespeeld, werd dat ook mijn instrument. Mijn
saxofoon haalde ik bij een zekere Meert, die
net als muzikant gestopt was en in de SintKatharinavest woonde. Om de basis mee te
krijgen, volgde ik drie jaar les in de muziekschool. Mijn eerste leraar was Guillaume
Heyvaert, die zelf ook jarenlang in de Harmonie speelde. Hij was fagottist en deed
zijn best om aan de andere blazers les te geven, maar je merkte dat hij de saxofoon niet
meester was. Nadien kwam Marcel Hanssens en dat was een groot verschil – hij was
afgestudeerd in het Conservatorium van
Brussel als klarinettist en beheerste ook de
saxofoon.
Vanaf 1942 nam ik ook plaats in het orkest. De meeste muzikanten waren van
middelbare leeftijd, er waren ook zeventigers en tachtigers tussen, en ik was een van de weinige
jongeren. Naast mij zaten de twee andere tenorsaxen, Joseph Ghijssels en François Smidts. Allebei veel ouder dan
ik, maar ik kon hen al snel bijbenen. De altsaxen toen waren Joseph Moustin en Emile Dekegel. De saxofoonpupiter
was volledig met de baritonsaxen Joseph Frison en Albert
Leroy. Die laatste is verdronken in het kanaal! Op een
nacht is hij over de sasbrug willen gaan, en hij is erin gevallen.

Uitnodiging muziekavond op 26 september 1943, een van de eerste
concerten waaraan Louis De Grève deelnam

Ik was nog verre van volleerd toen ik in de muziekschool
stopte. Maar ook in de Harmonie zelf kreeg ik les. Op zondagvoormiddag ontfermden Jean Gheyssels en Arthur Carlier, beiden klarinettist, zich over de jonge muzikanten.
Ik ben in de Harmonie gestart in volle oorlogsperiode.
We bleven repeteren, niet op het podium van ‘Zaal Harmonie’, maar in het café zelf. Dat zat stampvol met tachtig
muzikanten. We gaven tijdens de oorlog slechts enkele
concerten. Ik herinner mij dat we eens over een prestatie
moeilijkheden hebben gehad met de bezetter, dat ze ons
verboden iets te organiseren. In die tijd was ik leerling in
het Atheneum op de Auguste Demaeghtlaan. Ik weet nog
dat ik voedsel moest halen bij de boeren, en tussendoor
maakte ik van mijn fiets gebruik om de vijand te plagen
door richtingwijzers om te draaien. Voor de laatste drie
jaren middelbaar trok ik met de trein naar het Atheneum
van Brussel omdat ze in Halle nog niet aangeboden werden.”

De Hallensia Band
Na slechts enkele jaren had Louis De Grève de muziekmicrobe stevig te pakken. Kort na de oorlog leidde dat tot de
oprichting van een eigen ensemble.
“Ik was nog geen achttien toen ik startte met de Hallensia
Band, bij mij thuis, in de Nieuwstraat. We begonnen met
vier muzikanten, onder andere Joseph Harnie van de fanfare, en wat later François Vanlaethem, ook van de fanfare. Met een stuk slagwerk erbij, om de maat te houden.
En dat alles in een zitplaats bij mijn ouders. Ze lieten mij
begaan, ondanks het ‘lawaai’. Dat was de kiem van de
Hallensia Band. Wat later zijn we dan gaan repeteren in
café “de Koning van Spanje” in de Basiliekstraat, waar nu
de speelgoedwinkel is. De zoon van de caféuitbater Baeten
was pianist en speelde mee voor zijn plezier. Maar hij verhuisde al snel en dan kwam Hélène Vande Velde als pianiste. Ook de accordeonist Jean Michiels speelde soms piano. Léon Kronal was de slagwerker en Léon Rens speelde
contrabas.

Louis De Grève (links) en Joseph Ghijssels in de Processie, 1945
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We speelden op bals, soms twee of drie weekends na
elkaar. De dansmuziek van Glenn Miller, Leonard Bernstein en anderen was erg in trek. We waren concurrenten
van The Musical Friends, die in de Concordia repeteerden.
Léon Bunnens dirigeerde hen en speelde trombone. Zij
waren het bekendst en hadden het meeste werk. Er was
zelfs nog een derde dansorkest, Swing and Classic Orchestra, dat in de Harmoniezaal repeteerde en grotendeels
uit Harmoniemuzikanten bestond. We hadden alle drie
ons werk, want er waren veel bals in die periode. Haast
elke vereniging die naam waardig, gaf een dansavond. We
begonnen dan te spelen vanaf 20 uur tot 1 uur ’s nachts.
Met de eindejaarsfeesten waren we altijd van dienst. Dat
duurde dan tot 4 uur ’s morgens.
We traden niet enkel in Halle op, maar ook in omliggende gemeenten, zelfs in Wallonië. Daar reden we dan
naartoe met taxi Decuyper. Die hadden een verlengde taxi
voor trouwfeesten, en daar konden we met tien in, de ene
op de andere, met onze pupiters en nog een contrabas
erbij (lacht)! Na afloop van het bal reden we vaak nog
naar Brussel om de een of andere bar te bezoeken, en daar
deden we het geld op dat we verdiend hadden. Ik weet
nog dat we toen voor 25 frank per uur per man bal speelden. Vaak zat Sisse Decuyper aan het stuur. Als we dan de
politie tegenkwamen in tegengestelde richting, zei Sisse:
“Laat mij maar doen”.

De Hallensia Band trad onder meer op tijdens het ‘Avondfeest gevolgd van bal’ dat de
Harmonie op 24 oktober 1948 organiseerde, aansluitend op de uitvoering van de operette
‘De Dolle Gravin’ door toneelgroep Hoger-Op uit Essenbeek en de Harmonie

De Hallensia Band in 1948. Vooraan: Jean Michiels (piano), Robert De Facq (altsax), ? (altsax), Louis de Grève (tenorsax).
Achteraan: Léon Kronal (drum), Joseph Harnie (trompet), ? (trompet), François De Corte (trompet), Charles Kestemont (trombone).
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De Hallensia Band in 1950 (foto Gérard Teurlings). Vooraan: Hélène Vande Velde (piano), Louis De Grève (tenorsax), Robert De Facq (altsax),
Marcel Vandevelde (altsax), Guillaume De Boeck (accordeon). Achteraan: Léon Rens (contrabas), Léon Kronal (drum), Charles Kestemont
(trombone), François Vanlaethem (trompet), François De Corte (trompet).

De Hallensia Band in 1952. Vooraan: ? (accordeon), Robert De Facq (altsax), Marcel Vandevelde (altsax), François Smidts (tenorsax),
Louis De Grève (tenorsax), Hélène Vande Velde (piano). Achteraan: Charles Kestemont (trombone), ? (trompet), Léon Kronal (drum),
? (trompet), Léon Fauconnier (contrabas)
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Hij stapte dan uit, ging naar de politie om te zeggen dat
hij zich excuseerde, maar dat hij niet wist waar hij was.
Dan werd hij niet beboet en werd hij zelfs geholpen om
op de goede weg te komen. Hij kon het goed uitleggen!

kest over aan Robert De Facq, die al enkele jaren meespeelde. Het heeft niet zo lang meer bestaan, hoogstens
een paar jaar.1
In diezelfde periode tot 1952 maakte ik ook deel uit
van de Piccolo’s. Die groep bestond voor een groot deel
uit muzikanten van de Harmonie, uitgedost als piccolo’s.
Misschien wel vijftig man. We werden veel gevraagd voor
de carnavals. Ik ben bijna overal mee geweest. Ik weet nog
dat ik eens in mijn been gebeten ben door een hond. In
Jemeppe-sur-Meuse was dat. Ik had een wonde en ze hebben mij daar verzorgd.”
Na zijn afstuderen als doctor in de Rechten vervulde Louis
De Grève zijn legerdienst. Hij volgde een opleiding tot reserveofficier in Everberg. Na anderhalf jaar werd de dienst
ingekort en tekende hij vrijwillig bij voor drie maanden.
Intussen was hij getrouwd met Rosa Denayer. Korte tijd
later begon hij te werken voor de Kamer van Koophandel
in Brussel. Hij werkte vervolgens mee aan de oprichting
van het Solidariteits- en Waarborgfonds voor de pensioenen van de zelfstandigen en daar schopte hij het tot inspecteur-generaal. Vanaf 1958 werd zijn professionele
loopbaan bepaald door de politiek als gemeenteraadslid
(1958-1984), burgemeester (1965-1971) en schepen
(1976-1982) van de Stad Halle, provincieraadslid (19711974), senator (1974-1977) en volksvertegenwoordiger
(1977-1984). In 1984 begon zijn carrière in de magistratuur
als lid van het Arbitragehof. Hij eindigde zijn loopbaan als
voorzitter (1993-1999) van dat Hof.

Uitnodiging voor het Groot intiem bal van 11 oktober 1952 in zaal
Harmonie met medewerking van de Hallensia Band.

We mochten ook een paar keer het bal opluisteren van
Het Laatste Nieuws, in Brussel. Dat was door de leiding
ingericht voor het personeel. Ik had er een paar jaar een
vakantiejob gedaan en ze wisten dat ik een orkest had. In
1952 studeerde ik af aan de universiteit en liet ik het or-

Wordt vervolgd

Met de piccolo’s
in Jemeppe-surMeuse, ca. 1950.
Louis De Grève
staat links van de
vlag
© den AST
Een laatste optreden van de Hallensia Band tijdens een activiteit
van de Harmonie is wellicht het ‘Groot Concert, gevolgd van Bal’ op
17-1-1954, en van Swing and Classic op het ‘Groot intiem bal’ van
24-10-1953. De bals van 30-10-1954, 21-11-1954, 31-12-1954,
16-1-1955, 20-11-1955, 31-12-1955, 15-1-1956 en 4-11-1956

werden opgeluisterd door ‘The Hallensia Swing College’. Wellicht
een samensmelting van beide ensembles? Op 30-10-1954 stond het
orkest onder leiding van Camille De Braekeleer. Na 1956 werden de
bals onder meer opgeluisterd door de orkesten ‘Nand Herman et ses
solistes’ en ‘Perry Gray’.

1
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