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v rgeten Geraardsbergse Caruso? 

Marc VAN TRIMPONT 

Geraardsbergen telt meerdere telgen die elk in hun vak of discipline het lokale niveau ver overstegen. 
Sommigen bereikten zelfs de top op wereldvlak. Dit laatste geldt voor Eloi Sylva, de heldentenor die on
voorstelbare successen oogstte, van Rusland tot Amerika. 
Deze bijdrage brengt het verhaal van het bewogen leven van deze grote operazanger. 

Het komt ons voor dat het niet mis
plaatst is heldentenor Eloi of Elisius 
Sylva te associëren, ja in één adem te 
noemen met die andere tenore dram
matico, Enrico Caruso (1873-1921) 
die lang de grootste tenor aller tijden 
werd genoemd en wiens populariteit 
alleen door Beniamino Gigli (1890-
1957) en later door Luciano Pavarotti 
(1935-2007) is geëvenaard. Het zijn 
alle vier tenoren van wereldformaat. 

et als Caruso, doch zo'n 30 jaar 
eerder, bereikte Sylva de top in het 
operamilieu. Indien Sylva vandaag 
qua bekendheid in de schaduw staat 
van zijn jongere tijdgenoot, dan 
is dit toe te schrijven aan verschl
lende factoren. Vooreerst is er het 
feit dat tijdens het hoogtepunt van 
zijn actieve levensperiode de gram
mofoonplaat nog niet (voldoende) 
ontwikkeld was, terwijl ze ten tijde 
van Caruso in volle opgang kwam. 
In 1903 werkte die nauw samen voor 
grammofoonopnames met de pas 
opgerichte Victor Talking Machine 
Company. Van Caruso zouden er 
heden ten dage nog een kleine 300 
speelplaten uit de jaren 1902 tot 1920 
beschikbaar zijn .  Van Sylva geen 
enkele en evenmin een stemopname 
op de fonograaf van Edison . En dan 
is er de film uit 1951, The great Ca
ruso, een gefictionaliseerde biografie 
die het leven van deze grote tenor, 
30 jaar na diens overlijden, dik in 

Eloi Sylva 

de verf zette. Deze prent bezorgde 
Caruso een ruime bekendheid bij het 
grote publiek, net als de film Ama
deus (1984) de massa ke1mis l iet ma
ken met Wolfgang Amadeus Mozart. 
Eloi Sylva, een "vergeten" beroemd
heid in eigen stad? Laten we ons 
niet te snel verloren geven. Volgens 
ons medelid Lucien van den Her
reweghe (01 922) genoot Sylva tijdens 
het interbellum een grote verering 
in zijn geboortestad . Zelfs mensen 
die niet tot de cu lturele "happy few" 

behoorden, aldus Lucien, wisten met 
trots en met ontzag te vertellen over 
het leven en het werk van de zanger. 
Overigens hing in meerdere huizen 
het portret van Sylva te pronk. Met
tertijd kwam er evenwel wat slij tage 
op die bekendheid en het aantreden 
van n ieuwe generaties werkte de 
vervaging in het collectieve geheu
gen vanzelfsprekend in de hand .  
Ook buiten zijn geboortestad kan, 
wat men ook moge denken, be
zwaarlijk worden beweerd dat Eloi 
Sylva helemaal tot de vergeten 
grootheden behoort. Pierre Duré 
bijvoorbeeld, zelf tenor ( 1 ) is blijkbaar 
een bewonderaar van de Geraards
bergse Caruso, die hij evenwel in zijn 
noti ties uit de jaren 1980-1990 " U1 1e 
voix restée da11s 1'0111bre" [" Een stem 
die in de schaduw bleef" ] noemde. 
Over Eloi (officieel Elisius) Sylva is 
trouwens al een en ander gekend. Zo 
is er een bijdrage over Elisius Sylva in 
Noemenswaardige 1 11a1 1ne11 e11 vrouwe11 
uit het rijke verleden van Gemardsbergen 
van de hand van pater Marcel van 
Kerckhoven c.j., gepubliceerd in 1977. 
Deze auteur steunde hoofdzakelijk 
op verklaringen van famlieleden en 
vooral van Yv01me Sylva (01899), 
echtgenote Jules Franceus, uit de Gast
huisstraat nr. 16. In Elisius Sylva (1843-
1918) de heldentenor met de weergaloze 
stem, gepubliceerd in De Heemschutter 
nr. 1 62, jaargang 1998, bracht 

(1) Pierre Duré is afkomstig van Edingen en startte in 1 968, pas afgestudeerd van het conservatorium, een zangerscarrière in het 
destijds zeer bekende Brusselse theater " La Gaîté" . Hij zou aan dit gezelschap verbonden blijven tot het in december 1979 
werd opgedoekt. (Voor meer informatie over deze zanger, zie internet www.myspace.com/ pierredure, maart 2011 ) 
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Enrico (eigenlijk Errico) Caruso is geboren in 
Napels op 25 februari 1873 en er overleden 
op 2 augustus 1 92 1 .  Hij was 2 1  jaar toen 
zijn zangerscarrière een aanvang nam met 
optredens in zijn geboortestad. Een jaar 
later oogstte hij een eerste groot succes en 
wel in Milaan. In 1 903 trok hij naar New 
York en trad er op in de wereldvermaarde 
Metropolitan Opera. Het repertoire van 
Caruso bestreek een 60-tal opera's, vooral 
ltaliaaanse; niettemin zong hij ook in het 
Frans en het Engels, zij het met een sterk 
Italiaans accent. Hij bracht ook nog zo'n 
500 liederen, zowel klassieke nummers als 
populaire Italiaanse volksliedjes. Caruso 
wist de nieuwe technologie te benutten 
voor zijn carrière-ontwikkeling. In 1 902 
verwezenlijkte hij zijn eerste grammofoon
plaat, misschien wel de eerste in de geschie
denis. Zijn leven gaf de stof voor de film The 
great Caruso met de bekende tenor Mario 
Lanza in de hoofdrol. Deze film maakte 
hem, 30 jaar na zijn dood, wereldbekend bij 
het grote publiek. 

Gaston lmbo onder meer citaten uit 
bestaande vakliteratuur. Sindsdien 
zijn ook een paar berichten uit de 
internationale pers bekend gewor
den via internet en onder meer in 
de New York Times van 1885 en 1919. 
Van haar kant stelde mevrouw Mar
jo Lensen uit Zwolle, aangetrouwde 
achternicht van Eloi, de gegevens 
uit haar familiearchief te onzer be
schikking waarvoor dank. 

De familienaam (da) Sylva (Silva) 
heeft naar alle waarschijnlijkheid zijn 

wortels in Portugal en is vermoede
lijk een Wijd verspreide naam in het 
Iberisch schiereiland. In het Neder
lands, te vergelijken met de naam 
Van den Bos(che). 

Elisius Sylva is geboren in Geraards
bergen op 29 november 1843 als 
jongste kind en enige zoon uit een 
gezin van vijf kinderen. Hij overleed 
in Berlijn op 8 september 1919 en 
niet in 1918 zoals nogal eens is be
weerd. Dit blijkt onder meer uit het 
overlijdensbericht dat verscheen in 
de New York Times van 10 september 
1919. 

Elisius' ouders, Vital Sylva (1812-
1868) en Maria Antonia De Lil, 
waren geboren en getogen Geraards
bergenaars. Het gezin woonde in de 
Brugstraat nr. 42 waar vader Vital 
die kopergieter (geelgieter) was, een 
koperslagerij(tje) dreef. Die man 
moet een vindingrijke geest hebben 
gehad want hij vond de zogeheten 
draagbare bakoven uit. Het ging 
hier niet zomaar om een gadget 
maar wel om een product dat in de 
handel te verkrijgen was. Dit kun
nen we opmaken uit een advertentie 
in de Gazette van Geerardsbergen van 
25 juli 1847 (zie afbeelding). Ook de 
grootouders van Eloi waren geboren 

- 1 

ELOI SYLVA, TENOR, DIES • . 

1 
Once Member of Mctropolftan Opera 1 

Co; Explrea fn Berlln at 73. · 

"S:peelal Cabl� to TD• -NS.. You: Traas. ·. 

BERLL'�" vla. Copenhagen, SepL 9.
Eiol Sylva. once a. dl11Unguiahed rnember Ót the MetropÓUtan Qper& Houire, New 
York. dled 1n Berlln yesterday, aged 
73. · Sylva, a. 11atlve Belgfan. Uved dur
inw the wa.r In one ot hip castles nea.r 
.t\ntwerp, and onl:Y reeentJy returned to · 
Qerma.ny. 

-Elol Sl"h-a. made hl.11 ?J:etropolltan (16but In MeyPrb•·<'r'11 " The Prophrt," on Nov. 27' ,  :ms:s ,  f n  the aeaond 11o-ealle4 German aeuon of that houae. Kr. Sylva was a. robust tenor ot powertal voice and Jmpo11ln1r atago presence, moat muelcal ln hls h.farher -t�-.nei<. ·Two years Jat�r he essa7ed Ensllsh opera. 

��IJ•tkl\mN 
Pub!lshed: September 1 0, 1919 

Overlijdensbericht in The New York Times 
van 7 0 september 1 9 19. De alerte lezer zal 
merken dat de leeftijd van Eloi fout is. Er staat 
inderdaad dat hij 73 jaar was terwijl hij ei
genlijk net geen 76 was. 

en getogen Geraardsbergeaars. Groot
vader Jan Frans Silva (1785-1850) staat 
ingeschreven als "boutonnier" of kno
penmaker in 1812, tapper in 1836 en 
landbouwer in 1850. In 1811 trad hij in 
het huwelijk met Cecile vander Poor
ten, gebore1il in Onkerzele omstreeks 
1793 als dochter van Bartholomeus 
en van Marie Thérèse Hergodts uit 
Parike. Ze is gekend als spinster in 
1811 en als tapster in 1836. Het gezin 
woonde achtereenvolgens in de Les
sensestraat (1811) en in de Gasthuis
straat (1850). 

Elisius die meestal met Liesken werd 
aangesproken, liep tot zijn 15cte levens
jaar school in het Sint-Jozefsinstituut, 
in de volksmond ' t  Karmelieten. Hij 
zou zijn vader opvolgen als kopersla
ger en werd opgeleid in deze richting. 

In grootmoeders tijd werd vaak ge
zongen tijdens het werk. En ook Lies
ken liet zich hierbij niet onbetuigd. 
Al werkend zong hij leuke deuntjes, 
volksliedjes en populaire ariaatjes. 
Geen wonder dat hij met zijn "Wie
ner-Sangerknabenstemmetje" de aan
dacht trok van voorbijgangers. En in 
verband hiermede doet het verhaal de 
ronde als zou een van hen, een kapi
taalkrachtig man, vader Vital hebben 
aangespoord om zijn talentrijk zoontje 
een zangopleiding te laten volgen. 
Hij zou zich zelfs bereid hebben ver
klaard zo nodig de kosten voor zijn 
rekening te nemen. Soms wordt deze 
mecenas de naam toebedeeld van Cy
rille Spitaels uit de bekende Geraards
bergse bankiersfamilie, soms wordt 
gedacht aan een graaf Delaunoy of de 
Launoy. In hoeverre aan dit verhaal 
geloof mag worden gehecht, wordt 
hier in het midden gelaten. Alleen 
over die graaf moet toch iets worden 
gezegd. De vraag rijst of er wel een 
graaf met die naam bestond (bestaat). 
Graaf De Launoit kan het onmogelijk 
geweest zijn want de De Launoits 
zijn van recente adel. Oud-Geraards
bergenaar Paul Auguste de Launoit 
(1891-1981) werd immers 10 jaar na 
de dood van Elisius, om precies te zijn 
op 8 oktober 1929 geadeld met de titel 
van baron en pas op 15 oktober 1951 
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Reclame in de 'Gazette van Geerardsber
gen' nr. 1 98, anno 1 847. 

,,·erd h ij door wi j len koni n g  Boude
,,· i jn  graaf gemaakt .  Er bestaa t wel  
een graaf De Lannoy d ie wel van een 
o u d  adel l ij k  geslacht is .  Zo h u wde i n  
1 531 Française d e  Lannoy, v rou we 
,·an Boelare, met Maxi m i l iaan van 
Egmont, graaf van B u ren.  Hun en i ge 
d oc h ter Anna van B u ren werd i n  1 331 
de echtgenote in eerste h u we l i j k  van 
Pr ins  \\'i l lem van Oranje, a l ias Wi l 
l em de Zwijger, d ie v i a  d i t  h u we l i j k  
ook baron v a n  Boelare werd . Wa t e r  
ook v a n  zij ,  in  1 863 l iet vader Vi ta !  
z i jn zoon i nsch ri j ven i n  het B ru sse ls 
m u ziekconservatori u m .  Het  was i n  
1 827 d a t  door Wi l lem 1 ,  kon i ng d er 
( heren i gd e) Nederland en, in Bru ssel 
een m u ziekschool werd opgeric h t  en 
de1.e werd i n  1 832 door kon i ng Leo
pol d 1 omged oopt tot kon i n k l i jk  m u 
ziekconscrva tori u rn .  Na z i j n  s t u d ies 
za ng en l yric,chc ku nst, d ie L l i s i u s  
a l e, l a u reaa t beëind igde, w o u  d e  slad 
C 1er;:iard c,bergen hem op 1 3  j u n i  1 868 
vvn groohe h u l d e  brengen.  M ;:i a r  d ie 
h u l d e  i c, niel d oorgeg;:i;:in w;:i n t  d ie
/l · l fd e  d ag om " v i j f  u ren na m i d d ;:ig",  

,1 J d u s  overl i jdensa k te nr. 1 1 8 v,1 11 1 -J. 
j u n i  1 868, st ierf vader Vi t a ! .  Volgens 
Lk OVL'r il'vering werd h ij gl' l roffen 
d oor eL'n beroerte ,1 Js  gevolg v ,1 11 de te 
sterke emolies d ie hem in h u n  greep 
h,1d den gekregen.  

a de d ood van z i j n  v Mler zal  Eloi  
zich vol  zel fvertrou wen toeleggen op 
een ca rrière ;:i l s  operaza nger. Ged u 
rende z i j n  j a re n l a n ge l oopbaan zien 
we hem i n  tal  van opera h u izen over 
de hele were ld ,  zoa l s  Lyon, a n tes, 
Rijsel, Den 1 l aag, Pa ri js, M i l ,1an,  
Wenen, S int- F )etersbu rg, New Yor k, 
Berl i j n  . . .  En vanze l fsprekend o n t
breekt d e  Brusselse M u n tschou w b u rg 
er n i et, even m i n  a l s  het A n twerpse 
Bou r latheater en de Gen tse opera . 

Maar  eerst g ing h ij n og 2 à 3 jaar  ver
der studeren bij de vermaMdc Parijse 
tenor G i l bert  Du prez (1 806-1 896) . Gilbert Duprez 

Deze m a n  staat bekend a l s  de u i tv i n-
der v a n  de "z 1oix so11i /1rél.'11, d i t  is een 
ook vandaag nog veel aangewende 
zangtec h n iek w a a rmede n-1en de stem 
op een ku nstmat i ge m a n ier een som
ber  t i m b re ka n geven.  Vol gens Pierre 
Du ré sprak G i l bert D u p rez i n  z i jn  
mén1 0 i res " nucc /7c11 1 1co11p de 1 1ost11/gic " 
[ met  veel hei nnvee] over Sy l v a .  

Deze bi jkomende stu d ies vormden 
geen beletsel voor optredens en 
zo zien we Eloi  i n  1 868 a l  i n  Lyon, 
N a n tes en Ri jse l .  Vol gens som m ige 
bronnen zou h i j  z i jn debu u t  hebben 
gemaakt  i n  eerstgenoemde stad, vol
gens a n dere was het in  R i jse l  of  a n 
tes. I n  Rijsel,  eert i jd s d e  hoofdstad 
van het graa fsc h a p  V l a a nderen, vond 
h ij een extra tro u w  p u bl iek d a n kzi j  
d e  aan wezigheid van een bela ngri jke 
" Belg ische kolon ie" a l d aar. Tijdens de 
Du i ts- Fra nse oorlog van 1 8 70-1 871 za l 
h i j  een gewaa rdeerde bi jd rage leveren 
d oor g,1 Javoorstel l i ngen in de Ri jse lse 
opera ten voordele van Fra nse m i l i
t a i ren.  Reed s i n  d e  beg i n periode van 
1. i j n  ec1 1-rière l rad h i j  op i n  d e  P;:i ri jse 
opera (za a l  Le flcl/cticr) en h i j z i n g t  er 
u i t  het repertoi re voor heldentenoren.  
Len helden tenor onderscheid t zich 
d oor  hel vermogen zowel lage ba ri
ton lorwn als  sch i t terende hoge tonen 

voort te brenge n .  
S\· l \ ' ,1 hedl t i j d ens z i j n hek' c1 1T Î L' I\ '  
l ,1 ! \ 'an ro i iL'n verto l k t  u i l  bekcn d L' L 'n 
ook u i l  m i nd e r  bekende o pL'r,1 \ .  '\ 1 1 .  
het i s  n il'l d e  bedoe l i n g  o m  i n  d L'/L '  
b i j d  r,1 ge L'L'n o psom m i ng tl' ge\' l' n  
\ ' ,1 11 a l d L'/.L' ro l len noch \ ' c1 n a l  dL' 1 l �'è '
ra h u i ZL'n \\ ' ,1 c1 J"  h i j  opl r,1d . J (x h  k,1 11  
men n i l'l d oen a l sof zi jn neuc, b l L)L'd t 
b i j de \ ' c1 s ls le l l i ng d,1 t  éc'n opera rq_�L' l 
m a t i g  ,1 ,1 1 1  bod k\\ 'am na me l i j k  /\ 1 1/1a/ 
Ic Di11/1/c \\ ' ,1 ,1 rb i j  Sy lva  d oo rg,1,1 ns Lk 
h oofd ro l \ 'erlol kte met de pMti j  \·,1 1 1  
Roberl .  Deze opera g,1 ,1 t O\ 'L' r  eL'n 
m a n  d ie m·ergeJe,·erd is ,1 ,1 11 de r11<K h l  
e n  d e  gen,1 d e  v a n  het k\\ 'ade (d L' d u i
vel )  m a a r  d ie word t gered door een 
onsch u l d ige v rou \\'. Voor de d oorsr1L'e 
opera l iefhebber is d i t  \\ ' erk zo goed 
,1 J s  onbekend . Het is van de h ,111d , · ,1 1 1 
Giaco m o  Meyer beer ( 1 79 1 - 1 86-J.) d i L' 
meesta l ,  terech t  of ten onrech te, n i l' l  
tot  de <>rol ere <Tod en \\ 'Ord t ''l'rekend . b LJ h 
Enig speu rwerk brengt e\'ern,·el a,1 1 1  
h e t  l ic h t  d a t  deze opera \\ 'aar\ ' a n  
d e  pre m ière p l a a ts had i n  l \1 ri j s  i n  
1 831 , eigen l i j k  v a n  grote betekenis  i s  
geweest .  ! let w,1s d e  eerste ! - ra nse 
oper,1 d ie n iet hoefde ond er te d oL' l l  
voor cre,1 l i cs ,1 Js Nom111 v,1 n  Vince1110 
Bel ! i n  i ( 1 801 -1 8 33),  \\'a,m· ,1 1 1  de pre-
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mière eveneens in  1831 plaats vond. 
Kortom, met Robert le Diable werd de 
hegemonie van de Italiaanse opera 
doorbroken. De muzikale stijl van dit 
opus zal voortaan als maatstaf gelden 
voor de opera's in het genre. 
Dat Robert le Diable niet zo vaak 
wordt opgevoerd, hoeft niet te ver
bazen. De partij van Robert, dit is de 
hoofdrol, eist immers enorm veel van 
een tenor. De stem dient acteertalent 
te reflecteren, emotionele expres-
sie weer te geven en bovendien te 
beschikken over een groot aanpas
singsvermogen vermits deze rol deels 
in een hoog tempo verloopt. Geen 
wonder dat hard repeteren een must 
is. Dat Sylva dit begrepen had blijkt 
uit zijn brief van 15 november 1876 
aan een zekere mijnheer Gevaert. 

Het was in Brussel tijdens een van 
zijn optredens dat Sylva zo zwaar 
gewond werd dat hij voor verzorging 
naar het ziekenhuis moest. Pierre 
Duré vertelt over dit voorval: "A 
Bruxelles oû il chan te Robert-le-Diable 
(après 1875), des 'collègues' jnloux lui 
appliquen t une ordalie trap réaliste. C'est 
si grave que l 'on doit l 'envoyer d'urgence 
à l 'h6pitnl (St. Pierre au St. Jenn) . Là une 
infirmière stagiaire Ie sauve de la cécité, 
et il épouse une jeune hollandaise de 4 
ans son ainée qui se nomme Wilhel11 1ine 
Lensen, originaire de La Haye, qui Ie 
soignera pour la vie". Ook Marcel Van 
Kerckhoven en na hem Gaston lrnbo 
maken gewag van dit voorval, maar 
dan tijdens een voorstelling van Mi
chaël Strogoff, de koerier van de tsanr, 
naar de gelijknamige roman van 
Jules Verne, waarvoor Jules Massenet 
(1842-1912) in 1880 "incidental mu
sic" schreef. Zowel in het verhaal van 
Robert Ie Diable als in de roman van 
Jules Verne, is sprake van wreedhe
den die onder meer verband houden 
met oogbeschadiging. Maar eigenlijk 
doet het er niet toe in welk stuk het 
incident plaats vond. Relevant is het 
gegeven zelf, namelijk de te realisti
sche uitvoering van een scène die een 
godsoordeel door oogverbranding 
moest uitbeelden. Hierover gewaagt 
Duré onomwonden van boos opzet 
door afgunstige collega's. Overigens 
benadrukken deze auteurs dat Sylva 

" 

. • 

Brief van 15 november 1876. Is die meneer Gevaert soms de componist van het Belgisch koloniaal 
volkslied "Vers l'Avenir/Naar wijd en zijd"? 

in het ziekenhuis -volgens Imbo in 
Den Haag, volgens Duré in Brus
sel- werd verzorgd door een jonge 
Nederlandse verpleegster met wie 
hij nadien in het huwelijk trad. Imbo 
noemt ze Wilhelmina van Ganzen 
maar Duré heeft het over de vier jaar 
oudere Wilhelmina Lensen. Een en 
ander vergt nu toch wat verduidelij-

king want Eloi Sylva en Wilhelmina 
Lensen traden inderdaad in het hu
welijksbootje en wel op donderdag 
28 juni 1877 in Rotterdam, de woon
plaats van de bruid. 

Wilhelmina Antonia Lensen is gebo
ren in 's-Gravenhage op 9 maart 1939 
(geboorteakte nr. 432) . Of zij de ver-



i El i had verzorgd 
ui t t vo ralsnog 

ni t t rûts z tot nog steeds 

z nder beroep staat vermeld. Wel 

m rden aangenomen dat Eloi 
en Wilhelmina elkaar sinds geruime 
tijd kenden. Hoe anders uit te leggen 
dat beiden een uittreksel uit hun res
pectieve geboorteakte hebben af ge-
le erd in 1873, ruim vier jaar voor ze 
trouwden? Die akten zijn verplichte 
bijlagen van de huwelijksakte. Mo
gelijk had het koppel aanvankelijk 
gepland een aantal jaren eerder in het 
huwelijk te treden. Er is nog een an
der gegeven dat in die richting wijst. 
Willem Lensen, Wilhelmina' s broer 
èn getuige bij haar huwelijk, en zijn 
vrouw Johanna Catharina Steenkist 
kenden Eloi blijkbaar vrij goed en ze 
mochten hem, want toen op 28 no
vember 1876 hun zoon werd geboren 
noemden ze hem Eloi Vital, twee 
voornamen die niet voorkwamen in 
de familie Lensen en die trouwens 
helemaal niet gangbaar waren in het 
19'1e-eeuwse Holland. Dit jongetje, 6 
maanden oud, stierf op 9 juni 1877, 
enige dagen dus voor het huwelijk. 
Op dat moment was Johanna Catha
rina weer zwanger en op 3 december 
beviel ze opnieuw van een zoon die 
eveneens Eloi werd genoemd. Maar 
ook dit kind werd geen lang leven 
gegund want het overleed op 16 
maart 1878. Een andere getuige bij 
het huwelijk was Cornelis Lensen, 
nog een broer van Wilhelmina en 
dus zwager van Eloi. Welnu, deze 
Cornelis is de overgrootvader van 
Marjo Lensen naar wie is verwezen 
bij het begin van deze bijdrage. Van 
de bruidegom waren er blijkbaar 
geen familieleden of vrienden aan
wezig vermits bodes van het stadhuis 
als getuigen fungeerden. Na het 
huwelijk vestigde het echtpaar zich 
in Brussel in de Arenbergstraat nr. 
24, dichtbij de Muntschouwburg, dit 
is het huis waar Eloi woonde zoals 
bl ijkt uit een volkstell ing anno 1876. 
In januari 1887 verhuisde hij naar 
Brabantstraat nr. 1 66 in Schaarbeek. 
Hij was niet de enige Sylva uit Ge
raardsbergen die in Brussel woon
achtig was. Er verbleven daar toen 
meerdere leden van de familie Sylva. 

1:101 !WIVa, ae vergeten Geraarasoergse arusol 

Huwelijksakte van Eloi en Wilhelmina (Burgerlijke Stand/Rotterdam) 

Zo bijvoorbeeld Adélaide Sylva, 
weduwe Beeckmans, geboren in Ger
aardsbergen in 1828, die winkel hield 
in de Lombardstraat (1876); Pharaïlde 
Sylva, geboren in Geraardsbergen in 
1 81 8, echtgenote van bankbediende 
August van Damme eveneens uit 
Geraardsbergen, woonde in Sint
Joost (1 866); Cécile Philomène Sylva, 
geboren in Geraardsbergen in 1845 en 

ongehuwd, was in 1876 woonachtig 
in de Bergsh·aat; in de Stoofstraat ten 
slotte woonde Rosalie Sylva, geboren 
in Geraardsbergen in 1841 en gehuwd 
met Jean-Baptiste Martin. Nu zal hier 
of daar de vraag rijzen of het echtpaar 
Sylva/Lensen nakomelingen had. 
Xavier Sylva wiens overgrootvader 
een neef was van Eloi, beweert in 
een brief de dato 7 oktober 1 986 aan 
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Pierre Duré dat het echtpaar een 
kind had Rosalie genaamd. Maar 
zou die man niet verwarren met 
de zo-even genoemde Rosalie uit 
de Stoofstraat, een zus van Eloi? 
Xavier heeft weliswaar een windje 
horen waaien over Eloi' s optreden 
in Sint-Petersburg, maar voor de rest 
slaat hij de bal helemaal mis want 
hij plaatst het huwelijk in het jaar 
1890 en, wat meer is, hij zegt voor 
waar dat het koppel getrouwd is in 
Antwerpen . . .  Hij verwees tevens 
naar zijn tante Yvonne Sylva (01899) 
die in het pand nr. 16 van de Gast
huisstraat woonde, maar deze kon 
geen nieuwe gegevens aanbrengen 
buiten wat ze in 1977 al had bezorgd 
aan pater Marcel Van Kerckhoven. 
Aan de bewering in verband met 
een kind Rosalie kan dus moeilijk 
zomaar geloof worden gehecht. Wat 
er ook van zij, er zijn vooralsnog 
geen (ernstige) aanwijzingen gevon
den als zouden Eloi en Wilhelmina 
werkelijk nakomelingschap hebben 
gehad. Wilhelmina is overleden op 6 
november 1897 in Den Haag (over
lijdensakte nr. 2887) . Op dat moment 
woonde het echtpaar evenwel in 
Berlijn. Misschien was ze in Den 
Haag op familiebezoek en is ze daar 
plots ziek geworden met de dood 
tot gevolg . . .  Even ter zijde, in het 
jaarverslag van de gemeente over 
het jaar 1897 staat vermeld dat zij 
aan een parochiekerk in Den Haag 
(O.L.V. Onbevlekte Ontvangenis) 
een bedrag van 5.000 gulden heeft 
nagelaten. Voor die tijd een heel 
behoorlijk bedrag. 

In Sylva' s tijd behoorde radio en 
a fortiori televisie, laat staan in
ternet nog tot de wereld van de 
science fiction. En in tegenstelling 
tot vandaag, kon bekendheid niet 
via die snelle media worden be
werkstelligd. Desondanks genoot 

Alexander Il (7 8 18- 188 1) was tsaar van 1855 
tot aan zijn dood in 188 1. Hij staat onder 
meer bekend als de "bevrijder van Rusland" 
omdat hij in 186 1  de lijfeigenschap van de 
boeren afschafte en omdat hij van de poli
tiestaat Rusland geleidelijk een rechtstaat 
naar Europees model maakte. Hij plande 
een grondwet met een soort democratische 
vertegenwoordiging maar op 13 maart 
188 1  werd hij het slachtoffer van een bom
aanslag gepleegd door de revolutionaire 
beweging Narodnaja Volja wat staat voor 
de Wil van het Volk. (Wikipedia) 

hij, na verloop van korte tijd, deze 
bekendheid in heel Europa. Niet al
leen de afgunst van sommige colle
ga's maar ook de hem aangeboden 
riante contracten deden zijn belang
stelling ontstaan voor het buiten
land. Sylva's groeiende reputatie 
kende geen landsgrenzen meer en 
in 1879 werd hij door de Russische 
tsaar Alexander II gevraagd naar 
Sint-Petersburg (2) voor een concert 
aan het tsaristische hof, waarna 
optredens volgden in de keizerlijke 
schouwburg aldaar. 

Sylva had het blijkbaar naar zijn zin 

in Rusland. Hij zou er al bij al een 
vijftal jaren heen gaan en er talrijke 
vrienden maken. En was hem niet 
de grootst denkbare eer te beurt 
gevallen vanwege de tsaar toen die 
hem overlaadde met waardevolle 
geschenken? Volgens de overleve
ring ging het onder meer om een 
gouden harp en dito schouwgarni
tuur, gouden juwelen met edelste
nen en dergelijke, kortom voldoen
de rijkdommen om de aandacht 
te trekken van mensen met kwade 
bedoelingen. Naar verluidt kregen 
de zogeheten nihilisten, revolutio
nairen die tsaar Alexander II bestre
den en er uiteindelijk in zullen sla
gen hem te doden, weet van deze 
geschenken. Toen Sylva' s terugkeer 
naar West-Europa bekend raakte, 
deden ze de trein ontsporen n:iet 
het doel de kostbare schat te be
machtigen. Het sloeg echter tegen 
want de keizerlijke politie had lucht 
gekregen van hun kwade bedoe
lingen en Eloi had een trein eerder 
genomen . . .  In de periode 1882-1885 
was Eloi weer in Rusland waar hij 
verbonden was aan de keizerlijke 
schouwburg van Moskou. Als van
zelfsprekend vertolkte hij Robert Ze 
Diable, naast opera's van Verdi, Ros
sini, Anton Rubinstein. En opnieuw 
was het heel en al triomf. 

Maar hoe dacht de artiest Sylva 
over Sint-Petersburg? Dit vernemen 
we uit de New York Times van 19 
september 1885. Neen, hij was het 
er niet beu. Waarom hij er dan weg
ging? Er werd geen Italiaanse opera 
meer opgevoerd. Er waaide toen 
een nationalistische wind door het 
land en het was al Russisch wat de 
klok sloeg. De moedertaal werd in 
die mate geestdriftig bejegend dat 
ze ook gold bij de operazang. "En 
wat denk je over de Russische ar
tiesten?", wou de krant nog weten. 

(2) Sint-Petersburg, de vroegere hoofdstad van Rusland en na Moskou de grootste stad van het land, heette van 1924 tot 1991 
Leningrad. Het is de geboortestad van zowel de huidige Russische president Dmitri Medvedev als de huidige premier en 
gewezen president Vladimir Poetin. 



."" ....... " ni t sl ht, aldus Sylva. 
Er ren ele goede composities 

an Rubinstein (3) en nog een paar 

anderen. Voor de rest v ielen ze 

terug op Italiaanse creaties d ie ze 

eerst omzetten in het Russisch en 
in d ie taal zongen, dit vooral ten 
behoeve van het gewone volk. De 
aristocratie hield het evenwel bij de 
Italiaanse opera. Een van de succes
sen van Sylva was de rol Nero in de 
gelijknamige opera d ie Anton Ru
binstein componeerde in 1875-1877. 

"Daar kwam hij dan, een bevallig 
ogende jonge heer van iets kleiner 
dan middelbare gestalte. Hij had 
een frisse blos op de wangen en 
droeg een l icht gekleurde baard. Hij 
was gekleed in een donkergrijs pak 
met op het hoofd een bolhoed" .  Zo 
zag de verslaggever van de krant 
The New York Times Eloi Sylva, toen 
deze op de avond van 18 september 
1885 het stoomschip City of Rome 
verliet en voet aan wal zette op 
Amerikaanse bodem. 
De journalist gaf ten behoeve van 
zijn lezers een flits van Eloi' s car
rière. De voorbije jaren had die 
niets dan succes gekend en nog 
onlangs waren ze zeer talrijk zijn 
bewonderaars in de keizerlijke 
schouwburg van Sint-Petersburg. 
En nu kwam hij voor het eerst naar 
de States voor een optreden in het 
New Yorkse Metropolitain Opera 
House. Eloi begroette heel vriende
lijk de journalist van de Times. Ja, 
de zeereis had hem deugd gedaan 
hoewel het er de eerste dagen wat 
stormachtig aan toe ging. Hij kwam 
rechtstreeks uit België waar hij even 
had vertoefd na een optreden in 
Sint-Petersburg. Uit het interview 
komt naar voren dat Sylva in 1868 
zijn debuut maakte en wel in Lyon. 
Vervolgens werd hij aangetrok-
ken door de Grand Opéra (Parijs) 
waar hij zong in Robert le Diable, 

Eloi Sylva, de vergeten Geraardsbergse Caruso? 

ae�.__ 
N>llshed: SepMmber 19, 1886 

L-----CopyrtdrtC The NewYorit Tlm• 

De New York Times bericht op 7 9 september 
7 885 over de aankomst van Eloi Sylva in New 
York. 

l 'Africaine, Les Huguenots, alle drie 
opera's van Giacomo Meyerbeer, 
en in La Juive, opera van Jacques 
Halévy (1799-1866). Daarna was hij 
gedurende 5 seizoenen verbonden 
aan de Brusselse Muntsé:houw
burg. Dan trok hij naar Berlijn en 
naar Sint-Petersburg waar hij veel 
succes oogstte met zijn rol in de 
opera Nero. En zoals het een goed 
reporter past, bleef het niet bij een 
opsomming van concerten. Hij gaf 
ook een soort evaluatie ten beste. 
Sylva, aldus de Times, had een 
voorliefde voor opera's van Meyer
beer, Wagner, Verdi en Halévy. Hij 
hield enorm veel van oratoriums en 
van het klassieke lied en hij haalde 
er ook grote successen mee. De par
tij van Robert in Robert le Diable is 
een van de rol len die hem het best 
lagen. 
"Sylva gaat zich nu toeleggen op de 
kennis van de Engelse taal", wist de 
verslaggever nog te benadrukken, 
"en hij hoopt in deze taal te kunnen 
worden beluisterd" .  
De journalist rondde het interview 
af want de avondbries komende 
vanuit  de rivierkant begon guur 
aan te voelen en, zegt hi j  langs de 
neus weg, 1 1 1 is fer Sylva haalde een 
brede zijden sjaal boven en gooide 
die om de hals met " Ik moet precies 
nu zeer voorzichtig zijn met dit 
nieuwe klimaat" . Dan begaf h ij zich 
naar het hotel Normandie waar h ij 
werd opgewacht. 
Twee maanden nadien, namelijk 
op 27 november 1885 maakte Eloi 
Sylva zijn debuut in de Metropo
litan met de opera Le Propliète van 
Meyerbeer. Dit had plaats tijdens 
het tweede zogeheten Duits seizoen 
van dit  operahuis. Twee jaar later 
waagde hij zich op het terrein van 
Engelstalige opera. 
Eloi's optredens in Amerika, meer 
bepaald in New York, Philadelphia, 

(3) Vermoedelijk gaat het om Anton Rubinstein (1829-1894) . Het gezin Rubinstein was van Joodse komaf en verliet Polen om 
zich in Rusland te gaan vestigen toen Anton 5 jaar was. Anton Rubinstein was een gerenommeerd pianist die vaak ge
noemd werd als de gelijke van Franz Liszt. Hij was ook een gewaardeerd componist die onder meer 19 op�ra's creë�r�e. I n  
1848 ging hij zich in Sint-Petersburg vestigen waar hij in 1862 het Conservatorium van Sint-Petersburg oprichtte. (W1k1pe
dia.org) 
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Boven: de fonograaf. Onder: de grammo
foon 
De fonograaf van Thomas Edison ( 7847-
1 93 1  ), ontwikkeld in 1877- 1878, is de voorlo
per van de grammofoon. Als geluidsdrager 
gebruikte Edison een wasrol, dit is een met 
was bedekte cilinder. Tijdens de opnames 
werden in de was groeven gemaakt net als 
bij de latere grammofoonplaat van Emile 
Berliner (7 85 1 - 1 929) die, omstreeks 7 900, de 
fonograafrol als geluidsdrager verving door 
een platte plaat met groeven in spiraalvorm 
en aldus de grammofoonplaat uitvond. 

Detroit en Chicago brachten het 
publiek in vervoering. 
Volgens Pierre Duré werd in New 
York de stem van Eloi opgenomen 
op een wasrol voor de fonograaf. 
Deze wasrol was op een bepaald 
moment in het bezit gekomen van 
een zekere Wil liam Violi, een ver
zamelaar van historische stemmen. 
Jammer genoeg is ze na diens dood 

De prestigieuze Metropolitan Opera in New York, vaak gewoon de "Met" genoemd, was en 
is het voornaamste operagezelschap van de Verenigde Staten. Het behoorde en behoort tot 
de top van de wereldopera. Het oorspronkelijke Metropolitan Opera House, het gebouw dat 
dit gezelschap herbergde, is gebouwd in het laatste kwartaal van de 1511• eeuw. Het bood een 
zitplaats voor 3.625 melomanen; daarbovenop waren nog 225 staanplaatsen. 
De opening van het House vond plaats op 22 oktober 1883. Nauwelijks 2 jaar later zou Eloi 
Sylva er schitteren ... 

in 1993, verloren gegaan. Alfred 
Decocq die de historiek schreef van 
de muziekplatenfirma Rubini, heeft 
de opname gehoord en beluisterd 
en hij vergeleek E loi' s stem met d ie 
van John O' Sul livan (1877-1955), 
een Franse heroïsche tenor van 
Ierse afkomst. 

Het zal wel voor iedereen duidelijk 
zijn dat sinds zijn optreden in Sint
Petersburg en in de Met van New 
York, Eloi' s carrière op haar hoog
tepunt was. Tussendoor was hij a l  
een paar keer naar Berlijn geweest 
maar in 1888 ging hij er zich ves
tigen. Hij was immers verbonden 
aan het Kaiserliches Theater aldaar. 
Volgens Gaston Imbo kocht Eloi 
Sylva in 1 905 "het" kasteel van 
Wilmarsdonk, gelegen midden een 
prachtig domein van 1 0  ha groot. 
Marcel van Kerckhoven van zijn 
kant, spreekt van "een" kasteel in 
Wilmarsdonk. M aar Pierre Duré 
heeft het niet over een kasteel maar 

wel over une maison de campagne 
of een buitengoed dat de naam 
Sylva's Hof kreeg. Het was gelegen 
in Wilmarsdonk, Treurenberg nr. 
7. Het echtpaar Sylva-Lensen zou 
de woning, omgeven door een tuin 
en grond, in 1899 hebben gekocht 
van de genaamde Frans Vantwij
gaert. Eloi was blijkbaar een dui
venliefhebber want hij zou er een 
groot bakstenen duivenhok hebben 
laten bouwen. Hij was trouwens 
sowieso een dierenvriend en -lief
hebber. En zelfs tsaar Alexander 
I I  moet hiervan hebben gehoord 
want in 1879 (?)zou hij hem een 
Sint-Bernardushond ten geschenke 
hebben gegeven, maar dit even ter 
zijde. Na enkele voorstellingen in 
het Antwerpse Bourlatheater en na 
een serie concerten in Berlijn, trok 
hij zich in 1902 terug in Wilmars
donk. H ij woonde er een kleine 20 
jaar met onderbrekingen evenwel 
want hij ging regelmatig naar Ber
l ijn waar hij een woning bezat in 



ving van het operahuis 
r (B umgarterstrasse?) . Tij

den d Eerste Wereldoorlog was 

Berlijn hem toegewezen als ver

plichte verblijfplaats, maar van tijd 

tot tijd kreeg hij de toelating even 
naar Wilmarsdonk af te reizen. 
Overigens diende hij zich, daar hij 
vreemdeling was, regelmatig aan 
te melden op de Kornrnandantur 
zowel in Berlijn als in Antwerpen. 
Zijn status van keizerlijk hofzan
ger heeft hem alleszins een zekere 
mate van bescherming geboden, 
aldus Pierre Duré die verder preci
seert: "En 1918, seul, il réunit tou te 
la familie dans u n  grand banquet. Là 
il règle vraisemblabement sa succes
sion ". Volgens deze auteur had deze 
familiereünie plaats in Geraards
bergen terwijl Gasten Imbo gewag 
maakt van een befaamd Brussels 
restaurant. Bovendien benadrukt 
Duré dat Eloi alleen was. Was hij 
dan misschien hertrouwd, want 
zijn vrouw Wilhelmina was al meer 
dan 20 jaar overleden.? Wat er ook 
van zij, hijzelf stierf in Berlijn op 8 
september 1919, naar verluidt aan 
de gevolgen van een verkoudheid 
die hij had opgelopen op de trein 
die hem naar Berlijn bracht. 
Maar hoe verliep het verder met 
het Sylva's Hof? In 1920 werd het 
goed openbaar verkocht en het 
werd verworven door Jean Kuylen, 
de burgemeester van Wilmarsdonk, 
die het in 1938 op zijn beurt ver
kocht heeft aan landbouwer Frans 
van Look, de laatste eigenaar tot 29 
november 1962 (4) . 

Eloi Sylva zong vooral in het Itali
aans, het Frans en het Duits. Zijn 
eerder kleine gestalte ontlokte 
soms kritiek vanwege Franse mu
ziekcritici. Maar deze mogen dan 
toch tot de witte raven worden 
gerekend want doorgaans was men 
vol lof over zijn acteerspel op de 
scène. Maar, zijn stem". Le ténor aux 
poumons puissants. Une voix d' un 
bon timbre, d'une grande franchise 
d'émission. C'est un maître chan teur 

Eloi Sy/va, de vergeten Geraardsbergse Caruso? 

Eloi Sylva gefotografeerd door de Parijse 
fotograaf Pierre Petit (Historieopera) 

dans tou te la force du terme. Voix su
perbe et vibrante. Eine auflerordentlich 
kräftige Stimme. Il phrase avec gou t  et  
in telligence et joue en bon comédien. La 
voix de clairon .  Enz. enz. 

Eloi Sylva staat in de voorste rij, 
samen met de allergrootste tenoren 
van de wereld .  Hij is immers een 
van die onsterfelijken die niets dan 
triomfen hebben gekend. In zijn 
geboortestad zal men echter tever
geefs zoeken naar enig uitwendig 
" teken van leven" van deze Grote 
Geraardsbergenaar. Is het ogenblik 
dan niet aangebroken om de eerste 
gelegenheid aan te grijpen en deze 
leemte ongedaan te maken door 
bijvoorbeeld een straat of een plein
tje naar hem te noemen? 
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ve van de uitbreiding van de Antwerpse haven. 
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