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Agenda juni-november 2022
ZA 04.06.2022

Sinksenconcert op de Grote Markt van Halle,
Beste lezer,

19.30 uur.

Na drie repetitieloze maanden konden we op 21 februari
de draad van de repetities eindelijk terug opnemen. Sindsdien werkten we hard aan de voorbereiding van ons aperitiefconcert op de Grote Markt van Halle. Na twee jaar zullen we terug voor publiek kunnen musiceren! Het wordt
een fijne samenwerking met de fanfare van Borchtlombeek, waarmee we de dag erna ook optreden op de Sinksenkermis in Hekelgem. Bovendien zullen we samen met
hen op 3 juli het Parochietuinfeest in Pamel kunnen opluisteren. In het najaar kijken we al uit naar een samenwerking
met de Halse Sint-Martinusfanfare. Samen brengen we in ’t
Vondel een concert met Gunter Neefs. Er is dus heel wat in
het verschiet, en we hopen ons trouwe publiek terug te
zien.

ZO 05.06.2022

In het vorige nummer publiceerden we het eerste deel van
een muzikaal portret van oud-muzikant Guillaume Heyvaert. In het tweede deel beschrijven we zijn carrière als
dirigent.

Concert op uitnodiging van de Fanfare van
Borchtlombeek op de Sinksenkermis in Hekelgem om 17 uur.

MA 20.06.2022

Algemene vergadering in Start65 (enkel
voor de muzikanten).

ZO 03.07.2022

Concert op uitnodiging van de Fanfare van
Borchtlombeek op het Parochietuinfeest in
Pamel.

ZO 30.10.2022 (o.v.)

Repetitiedag i.s.m. de Kon. Sint-Martinusfanfare Halle, in cc ’t Vondel.
ZA 26.11.2022

Concert met Gunter Neefs i.s.m. de Kon.
Sint-Martinusfanfare Halle, in cc ’t Vondel,
20 uur.

Veel leesplezier

Op komst …
Sinksenconcert 4 juni 2022
Op zaterdag 4 juni om 19.30 uur speelt de harmonie een
aperitiefconcert op de Halse Grote markt. Dit concert kadert in de reeks aperitiefconcerten die de stad Halle programmeert. Voorzitter Christophe Chokier dirigeert.
Op het programma staat een mix van popmuziek en licht
klassiek. Ongetwijfeld wordt het die dag stralend weer,
zodat u aan een terrasje kunt genieten van de muziek. Het
concert is vrij toegankelijk.
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Aperitiefconcert
Zaterdag 4 juni 2022 19.30 uur
Grote Markt Halle

Muzikaal portret van Guillaume
Heyvaert (1894-1973)
Peter François
(vervolg van DVN 61 p. 3-5)

Bekroond dirigent
In augustus 1920 ontstond in Halle een nieuw harmonieorkest: de Harmonie socialiste l’Aurore de Hal. De naam
liet er geen misverstand over bestaan: het initiatief kwam
uit socialistische hoek. De vereniging werd dan ook gesticht
in het Maison du Peuple – het Volkshuis in de Bosstraat 42,
de huidige Basiliekstraat, het toenmalige hoofdkwartier van
de Halse socialisten. “L’Harmonie adhère au programme
du parti ouvrier et déclare par ce fait admettre les décisions
prises aux congrès. La société a pour but de faire le développent musical et de répandre l’art parmi ses travailleurs et de participer à toutes les festivités orgainsées par la
ville”, zo valt te lezen in de statuten opgesteld op 12 augustus 1921. Guillaumes broer Joseph Heyvaert tekende
als een van de zes bestuursleden.1 Op 12 september 1921
maakte het nieuwe harmonieorkest voor het eerst zijn opwachting in de thuisstad. Het optreden haalde de – socialistische – krant Le Peuple en daaruit blijkt dat niemand
minder dan Guillaume Heyvaert het orkest dirigeerde:
L’Harmonie socialiste de Hal
Il y avait foule, lundi soir, sur la Grand’Place de la petite ville
consacrée au culte de la vierge Marie. Pour la première fois,
un groupe instrumental socialiste local s’y fit applaudir.
L’Aurore, harmonie socialiste de Hal, fondée, il y a un an à
peine, donna son premier concert public à l’occasion de la
kermesse.
Le chef, Guillaume Heyvaert, avait élaboré pour la circonstance un programme superbe. La classe ouvrière de Hal lui fit
un accueil enthousiaste et ovationna les talentueux musiciens
socialistes.
Le secrétaire de ligue ouvrière marquant la reconnaissance des
socialistes de Hal envers le nouveau groupe d’art et de combat, offrit une gerbe de fleurs au chef.
Ajoutons que des cours sont organisés tous les vendredis, à 6
heures à la Maison du Peuple.2

Harmonienieuws
Servais op de Koningin Elisabethwedstrijd
De Koningin Elisabethwedstrijd is na 85 jaar uitgegroeid tot
een van de belangrijkste muziekwedstrijden ter wereld. In
2022 staat voor de tweede keer de cello centraal, na de
geslaagde editie van 2017. Ook dit keer staat de Halse
cellist Servais in de kijker en speelt de vzw Servais een actieve rol.
Cellisten die aan het Concours wilden deelnemen,
moesten elk een video-opname insturen met een Etude
van Servais. Dat was mogelijk dankzij de heruitgave die de
vzw Servais enkele jaren geleden op de markt bracht. 152
cellotalenten van over de hele wereld stelden zich kandidaat. Een internationale jury selecteerde 68 deelnemers voor
deelname aan de eerste ronde. Die start op 9 mei in Flagey
in Elsene. 24 deelnemers stoten vervolgens door naar de
halve finale in de week van 16 mei, eveneens in Flagey.
De vzw Servais kreeg de kans om een tentoonstelling uit
te werken in de inkomhal van Flagey, met als thema:
“François Servais, de Paganini van de cello”. De expo is
gratis te bezoeken van 9 tot 21 mei (behalve zondag) van
14 tot 22 uur. Het publiek kan zo kennismaken met vijf
facetten van Servais’ leven en werk: ‘cellist’, ‘componist’,
‘reizend virtuoos’, ‘Belgische Celloschool’ en ‘Hallenaar’.
De vereniging gaf ook een brochure uit met de inhoud van
de expo. De brochure “François Servais, de Paganini van de
cello” kost 10 euro en is te koop op de expo, in den AST en
Villa Servais in Halle en via vzw Servais (info@servaisvzw.org).

De lessen waarvan sprake bestonden zowel uit lessen notenleer als instrument. Hoogstwaarschijnlijk was Heyvaert
er ook bij betrokken. Een jaar later, op 11 september
1922, maakte de harmonie opnieuw haar opwachting
tijdens de septemberkermis, weerom onder leiding van
Guillaume Heyvaert.3 De harmonie zou ook een jaarlijks
feest geven in de grote zaal Carlier in de Sint-Rochusstraat
– nota bene ook de thuisbasis van de Halse Harmonie, nog
een aanwijzing dat het water tussen beide maatschappijen
niet zo diep was als men zou vermoeden. Op het feest van
februari 1924 stond het orkest onder leiding van Frans
Picalausa.4 Vermoedelijk was Heyvaert al gestopt als dirigent.

1

Statuten Harmonie socialiste l’Aurore de Hal, 12-8-1921 (den AST,
Stadsarchief, SA/COM/2003/01).
2
Le Peuple, 16-9-1921.
3
Le Peuple, 11-9-1922.
4
Le Peuple, 15-2-1924.
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Guillaume Heyvaert als dirigent met een orkest op de feestelijke viering van 25 jaar Anciens Elèves de l’Athénée Royal de Hal, 1932 (den AST)

In 1925 kreeg Heyvaert de Sint-Martinusfanfare van Kester
onder zijn hoede. Kester was lang niet zijn enige orkest.
Vanaf 1926 of vroeger dirigeerde hij de Union Musicale
van Clabecq, dat in 1935 onder zijn leiding met 61 musici
een premie behaalde op het muziektornooi van WaalsBrabant.5 Vanaf 6 februari 1931 leidde hij ook de Koninklijke
Harmonie van Sint-Kwintens-Lennik.6 Het is goed mogelijk
dat hij beide orkesten langere tijd geleid heeft. Heyvaerts
verdiensten als “bestuurder van verschillende muziekmaatschappijen” werden erkend door de toekenning op 14
januari 1950 van de gouden medaille der Kroonorde.7
Onder Heyvaerts impuls deed de Kesterse fanfare in 1952
voor het eerst mee aan het provinciaal tornooi in Brussel.
De vereniging hoopte een bevredigend resultaat te bereiken in derde afdeling – de laagste categorie –, maar werd
in tweede afdeling geklasseerd. Datzelfde jaar kreeg de
fanfare ook de titel van koninklijke maatschappij. Ook in
1954 en 1956 deed het orkest mee aan het provinciaal
tornooi. Na die derde zege schreef de toenmalige secretaris
Frans De Leener:
“Opzettelijk verzwegen we tot hiertoe alle lof en hulde aan
deze stille en graag geziene ‘chef ’. Als er ooit iemand geweest
is, die met hart en ziel en met zijn nooit volprezen talent, aan
de kunstgroei onzer maatschappij heeft gewerkt, dan is het
wel de heer Guillaume Heyvaert. Zijn tact en zijn geduld om
liefhebbers-muzikanten te drillen in de muziekkunst zal nooit
genoeg kunnen bezongen worden. Als we heden op een drievoudige zege in de provinciale muziektornooien kunnen bogen, dan is het wel aan hem te danken. Ieder muzikant, ieder
inwoner van Kester, groet hem met stille eerbied en ontzag.
M. Heyvaert… U bracht een schoon stukje van uw ‘zingende stede Halle’ naar de buiten… naar Kester... Ad multos annos”.8

Intussen was Heyvaert vanaf 1952 ook dirigent van de
fanfare De Ware Broeders van Herfelingen. Ook met die
vereniging trok hij in 1956 naar het provinciaal tornooi.9 In
beide verenigingen gaf Guillaume Heyvaert rond 1967 het
dirigeerstokje door aan Julien Meulepas. Heyvaert was al
die tijd in Halle blijven wonen, maar bracht zijn laatste
levensjaren door bij zijn dochter in Wallonië. Hij overleed
in Bastogne op 26 januari 1973.

Herinneringen aan Guillaume Heyvaert: Ghislain
Alaert vertelt
Guillaume Heyvaert stopte in 1967 met dirigeren. 54 jaar
later zijn er niet veel muzikanten meer te vinden die hem
nog als dirigent gekend hebben. Eén van die uitzonderingen
is Ghislain Alaert, nog steeds muzikant van de fanfare De
Ware Broeders uit Herfelingen en oud-muzikant van de
fanfare van Kester. Ik zocht Ghislain op in zijn woning in
hartje Herfelingen.
In de woonkamer
staan een aantal
oude instrumenten
ter decoratie. Aan de
muur prijkt een diploma van 60 jaar
muzikant, en daarnaast hangt een oude
ingekaderde foto van
vijf muzikanten die
Foto: groep Jazz the Dancing met als trompettist

5

Algemeen Jaarboek van het Schouwspel, de Muziek en de Kinema. Brussel,
H. Wauthoz-Legrand, jg. 3, 1926, p. 509; Gazette de Charleroi, 6-12-1935.
6
Verslag 3-2-1931 (Sint-Kwintens Lennik, Archief Harmonie De Kwinteliers).
Le Soir, 28-7-1934, vermeldt hem nog als dirigent.
7
Belgisch Staatsblad, 5-8-1950, p. 5679.
8
Gazet van Halle, 29-11-1956

Ghislains vader
(collectie Ghislain Alaert)

9
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Gazet van Halle, 29-11-1956.

zikanten van het orkest, vooral klarinettisten. Van Kokejane
waar we woonden, reed ik zo’n tien kilometer met de fiets
naar Lettelingen, en daar nam ik dan de bus naar Halle.
Een hele onderneming. De lessen vonden plaats in Zaal
Harmonie in de Sint-Rochusstraat, letterlijk in de zetels van
de cinema die er toen gevestigd was. We waren met een
tiental. Jean Ghyssels was een smalle, grote man, die autoriteit uitstraalde, eigenlijk om schrik van te hebben als je
jong was. Hij was tamelijk streng. Als je je les niet geleerd
had, kon hij slechtgezind zijn. Maar ik deed mijn best en
de harmonie van Halle was toen ‘het van het’, dus was ik
blij voor de kans die ik kreeg. Ik kreeg 2 frank mee van
thuis om na de les in de beenhouwerij recht tegenover de
zaal een broodje gekapt te kopen. Zo’n lekker versgemalen
gehakt hadden we in het dorp niet. Alleen daarvoor zou je
het al gedaan hebben!”

Ghislain: “Heyvaert dirigeerde met zijn paraplu!”

een jazz-ensemble vormen. “De trompettist is mijn vader,
in zijn jonge jaren”, steekt Ghislain van wal. “Als kind liet
hij mij geen keuze: ik moest en zou muziek leren. Ik liet
mijn oog vallen op de saxofoon, maar iemand vinden die
mij dat instrument kon leren bespelen, was niet evident.
Bleek dat Guillaume Heyvaert, die de fanfare van het dorp
dirigeerde, er wel kaas van gegeten had. Dat was in 1957.
Hij heeft mij de beginselen van het saxofoonspel bijgebracht. Ik heb ook enkele jaren les gevolgd bij Jean Ghyssels, een van de onderdirigenten van de Harmonie van
Halle. Die gaf op zondagvoormiddag les aan de jonge mu-

“Uiteraard belandde ik door Guillaume Heyvaert vrij snel
in de fanfare van Herfelingen. Ik ging al mee op uitstap
naar Expo 58 op de Heizel – ook weer een hele belevenis.
We hebben er gemusiceerd en natuurlijk onze ogen goed
de kost gegeven. Heyvaert was pas in 1952 dirigent geworden. Hij kwam met de tram vanuit Halle. Ik heb mij
laten vertellen dat hij opzien baarde toen hij die eerste
keer van de tram stapte. Iedereen zat vanachter het venster
te kijken. Het was ook wel een speciaal personage: gekleed
à la Bruegel, met een grote hoed, een strik en lang haar.
Een echte artiest. En altijd in een blauwe regenjas met
paraplu, zomer en winter. Die paraplu gebruikte hij trouwens als dirigeerstokje! Na de repetitie bleef hij nog even
napraten, en dokter Omer Van Den Noortgate, de erevoorzitter, bracht hem met de auto terug naar Halle. Soms
zorgde Kamiel Van Impe van Olympia voor vervoer.”

Guillaume Heyvaert dirigeert de fanfare van Herfelingen bij de inhuldiging van pastoor E. Lombaerts in 1957 (uit jubileumbrochure 1892-1992, p. 25).
Let op de paraplu!
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“Als dirigent heeft Heyvaert wel iets teweeggebracht. Hij
heeft de fanfare van Herfelingen zeker naar een hoger
muzikaal niveau getild. Hij had inzicht en kon het aan de
man brengen. Hij dwong respect af. Onder zijn impuls
deed Herfelingen in 1956 voor het eerst mee aan een provinciaal tornooi, en verzilverde een plaats in derde afdeling. Op 7 december 1958 kwam er een tweede deelname.
Voor dat tornooi had Heyvaert de ouverture Magda van
Constant Moreau gekozen, zowel voor Herfelingen als voor
Kester. Dat werk begon met een solo voor saxofoon, maar
geen van beide orkesten had saxofonisten. Ik kwam dus als
geroepen en speelde zo goed en zo kwaad als het kon mee
met de twee fanfares. Herfelingen behaalde een mooi
resultaat in tweede afdeling. Een paar maanden later kreeg
de vereniging de titel van Koninklijke maatschappij, en de
deelname aan die twee tornooien zal er zeker in meegespeeld hebben.”
“De fanfares van Herfelingen en Kester hadden al langer
muzikanten die in beide orkesten meespeelden. Met Heyvaert als gemeenschappelijke dirigent werd die band nog
versterkt. Een van de topactiviteiten was het jaarlijkse optreden in het Domein van Huizingen. Ik deed er met beide
orkesten aan mee. Dat was elk jaar een avontuur. Het bestuur kwam niet op vaste tijdstippen samen, maar in de
aanloop naar zo’n uitstap werd er plots duchtig vergaderd.
We namen de boerentram, waar een extra wagon aan was
gekoppeld voor de muzikanten, want op zondag was er
normaal gezien slechts één rijtuig. Aan de Gooikenaar net
buiten het centrum van Halle stapten we over op de ‘stadstram’ richting Brussel en zo geraakten we aan het Domein
van Huizingen. Tijdens de zomer traden elke zondagnamiddag twee of drie orkesten op. Na het concert kregen
we iets te drinken en waren we vrij tot de tram die we
gereserveerd hadden, vertrok. In die tijd had de fanfare
van Herfelingen ook een toneelafdeling. De fanfare speelde dan muziek tijdens de pauze. Ook de Kesterse fanfare
musiceerde tijdens toneelvoorstellingen in de eigen gemeente.”

“In 1965 viel de fanfare van Herfelingen zonder lokaal en
kort nadien stopte Heyvaert omwille van zijn hoge leeftijd.
Er kwamen dan ook nog eens strubbelingen van politieke
aard, waardoor we soms maar met een zestal muzikanten
in het café aankwamen en we soms beslisten dat we er
beter een kaartavond van maakten. We hebben dan een
tijdje gemeenschappelijke repetities gehouden met de
Kesterse fanfare, aangezien we met Julien Meulepas opnieuw een dirigent deelden. We hielden zelfs afwisselend
een repetitie in Kester, en een volgende in Herfelingen.
Maar de uitwisseling verwaterde en uiteindelijk bleef ik in
de jaren 1970 nog als enige ‘dubbele’ muzikant over. Het
is dan toch weer de goede kant opgegaan, we zijn erin
geslaagd om opnieuw jeugd aan te trekken en zo konden
we in 1992 zelfs ons honderdjarig bestaan vieren met een
zestigtal muzikanten! Nu wordt Herfelingen al zo’n vijftien
jaar geleid door Jeroen Hofmans, ook een Halse dirigent,
vermits hij in Buizingen geboren is en woont. Dankzij hem
kunnen we nu stukken in eerste afdeling aan, we hebben
ons niveau dus geleidelijk kunnen verhogen.”

Fanfare “De Ware Broeders” Herfelingen in 1960. Guillaume Heyvaert staat links van de vaandeldrager, met sigaar in de hand; Ghislain Alaert is de 7e
op de achterste rij (uit jubileumbrochure 1892-1992, p. 31).
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