CHARLES ANNEESSENS
1835- 1903
BEFAAMD ORGELBOUWER
" die orgel lat die Könlglnne
der Mualklnatrumente"
(W~A~ Mozart)
deel 1

door Gaston IMBO.

1. GERAARDSBERGEN ROND 1900:
CENTRUM VAN ORGELBOUW
In 1912 waren er in Geraardsbergen 12.619 inwoners op 31.12.1911, en niet
minder dan zeven ateliers waar orgels (kerkorgels en andere, harmoniums, piano's) werden gebouwd (V. Van Bossuyt: "Gids voor Gerardsbergen, 1912).
Dit waren:
- Constant Bourgignon (1862-1952) - Boonants, Molenstraat
- Edgard-Georges Hooghuys (1873-1958), jongere broer van Louis-François.
in de Klooster- nu Abdijstraat
- Adolf Mahauden (1866-1926), in de Gasthuisstraat
- François Risselin (1872-1926), Kollegestraat, nadien Oudenaardse straat.
- Gebroeders Jozef (1873-1961) en Oscar (187 4-1932) Reygaert,
in de Adamstraat, nr.27, de voormalige werkhuizen van Ch. Anneessens.
- Jan Klaas (1842- ? ), in de Oudenaardse straat.
- Het jaar voordien was Henri Lille (1866-1930 ? ), piano- en orgelbouwer
in de Lessensestraat,
overgeschakeld op de fabricatie van 'carton en papier couché'
In 1894 had Charles Anneessens zijn orgelfabriek in de Adamstraat nr.3 gesloten. Hij
ging nu orgels bouwen te Menen en te Halliun; maar nog vóór 1902 liet hij beide zaken
over aan zijn jongste zoon Jules.
LANGZAME TELOORGANG VAN DE ORGEL TRADITIE.
Ch. Anneessens verliet de stad in 1895.
In 1924 overleed Louis-François Hooghuys: zijn zoon Charles-François (1878-1951)
bouwde in het ouderlijk atelier op het Stationsplein, draai- en kermisorgels tot 1940; een
andere zoon Edmond Fr. (1882-1963) had zich in 1908 in de Wijngaardstraat gevestigd en specialiseerde zich in de bouw en de herstelling van piano's en harmoniums.
Edgard-Georges (1873-1952}, broer van Louis-François, was na het overlijden van deze laatste, actief als zelfstandig toonzetter, notentekenaar, boekkapper en cilinderbouwer, tot circa 1895, in de kloosterstraat nr. 43.
Na de eerste wereldoorlog hadden Theodore Bruylandt (1874-1937) en François Desmet (1890-1944), beiden gespecialiseerde arbeiders bij L.F.Hooghuys, zich als zelfstandige instrumentenbouwers in Geraardsbergen gevestigd, de eerste in de Adamstraat
nr. 30, de tweede, eerst op de Hoge Buizemont, vanaf 1929 in de Polderstraat
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Auguste Meurant, een aangetrouwd familielid van Hooghuys (?), was reeds rond de
eeuwwisseling naar Wallonië verhuisd.
Een halve eeuw na het vertrek van Anneessens was er van orgelbouw in Geraardsbergen geen sprake meer.
Men kan zich afvragen hoe het kwam dat een provinciestadje als Gerardsbergen, vooral
tussen de eeuwwisseling en het uitbreken van de tweede wereldoorlog, zo'n concentratie orgelbouwers tussen zijn muren telde. Van een gunstige ligging en goede verbindingswegen kon geen sprake zijn: afgezien van de twee kerkergekbouwers Jan en Joris
van Geraardsbergen uit de 15de eeuw, zitten we voor de vier volgende eeuwen in een
compleet vacuüm. Degelijk vakonderwijs misschien ? De school voor teken- en bouwkunst, opgericht in 1821, vormde geen vakmannen voor de orgelbouw (schrijnwerkers,
meubelmakers, tingieters, koperslagers, lederbewerkers, mechaniekers ... ) hoogstens
sculpteurs en decorateurs. De muziekschool, opgericht in 1878, vormde wel muzikanten,
maar geen toonzetters, "noteurs", boekkappers.
Er is maar één verklaring voor deze "spontane" bloei van orgel-, piano-, en harmoniumfabricatie: de fabriek van Charles Anneessens, pionier van de orgelbouw in onze stad,
en optimale leerschool voor leergierige arbeidskrachten.
PRACTISCH ALLE ZELFSTANDIGE GERAARDSBERGSE ORGELBOUWERS
KREGEN HUN OPLEIDING BIJ ANNEESSENS.
- C. Bourguignon (1869-1952), bouwer van harmoniums.
- François Bernard Hooghuys (1830-1888), kerkorgels.
- Louis-François Hooghuys (1856-1924), kerkorgels.
- François-Louis Hooghuys (1856-? ), automatische orgels.
- Zijn broers Edgard-Joseph (1860-1925) en Edgard Hooghuys (1873-1958).
- Alfons Mahauden (1866-1926), automatische orgels.
- Jozef (1873-1964) en Oscar (187 4-1932)Reygaert, kerkorgels.
- P.F.Risselin (1872-1936) automatische orgels en piano's.
Men zou het merkwaardig kunnen vinden dat het bouwen van orgels een familietraditie
is. Als we echter bedenken dat scholen voor orgelbouw niet bestaan en dat bij de bouw
van een kerkorgel zo veel stielen komen kijken en uiteraard zoveel vakkundige knepen
aan bod komen, dan is het duidelijk dat alleen vader-orgelbouwer in staat is, en bereid
is, zijn zonen opvolgers op te leiden.
Ik wil hier slechts terloops en ter illustratie de voornaamste Vlaamse orgelbouwfamilies
vermelden.
Zo is het de familie LANGHEDUL (St. Omer, leper) die het laatste kwart van de 15de,
de gehele 16de, en de 17de eeuw tot omstreeks 1640 beheerst als "baanbrekers in de
orgelbouwkunde" (A. Deschrevel, "West-Vlaanderen" jg. XI, nr 61, 1962) en (Dr. M.A.
Vente, "Die Brabanter orgel", A'dam 1958, p.124-125).
Een andere beroemde familie is die der VAN PETEGHEM'S uit Gent. In de 18de eeuw,
het glorietijdperk van de orgelbouw, heeft ze een groot aantal majestueuze kerkorgels
gebouwd, verspreid over de Nederlanden en Frankrijk. Het kerkje van het O.L.V. Hospitaal in Geraardsbergen, bezit een orgel van Pieter Van Peteghem, uit 1765, orgel van
klein formaat weliswaar, met slechts één klavier en twaalf registers, maar van een buitengewone toon- en klankrijkdom. (Ed. Grégoir; G. Moortgat, "Oude orgels in Vlaanderen", 11, 1965, p.67).
De familie DELHAVE was afkomstig uit Chièvres (Henegouwen) maar was reeds in de
beginjaren van de 18de eeuw te Antwerpen gevestigd en bleef er werkzaam tot 1863.
De Delhaye's bouwden, na de Van Peteghem's het grootste aantal orgels in ons land.
(Ed. Grégoir,: "Historique de la facture et des facteurs d'orgues", Antwerpen, 1865, pp.
92, 100, 140, 192, 200, 202).
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De familie LORET uit Dendermonde, bracht, in de 19de eeuw, verschillende vernieuwingen aan. In 1860 ging Hyppolite Loret zich te Parijs vestigen.
De familie FORCEVILLE, afkomstig uit Boechoute (0. Vl.) was reeds in de 2de helft van
de 17de eeuw werkzaam. Jean-Baptiste (01680) bouwde verschillende prachtige grote
kerkorgels (o.a. Sint Martinus, Aalst; Sint Salvator en Sint Michiels te Gent, Sint Michielskathedraal Brussel, Sint Carolus en Sint Paulus te Antwerpen ... ). Zijn zoon, Jean
Thomas, bouwde orgels, meestal samen met PieterVan Peteghem, tot 1750.
Dichter bij ons, de zeeuws-Brugse familie HOOGHUYS, met zes generaties orgelbouwers (S. Godfroid: "De familie Hooghuys" in Oostvlaamse zanten, 58ste jg. nr. 1,
jan- febr. 1983, pp.13, 15, 17, 18, 22, 23, 29). Louis-Benoit, uit de derde generatie, was
de grootste kerkorgelbouwer uit dit geslacht. Zijn zoon François-Bernard komt zich in
1869 te Geraardsbergen vestigen. Dezes zoon, Louis-François, start er als
kerkorgelbouwer maar reeds vóór 1880 sticht hij de oudste draaiorgelmakerij van België.
(S. Godfroid, o.c., p. 19). Deze specialist in de bouw van cilinderorgels bracht
verschillende verbete-ringen aan zowel aan het mechanische als aan het muzikaal
gedeelte.
Zijn broer Edgard-Georges en zijn zonen Charles-François en Edmond-François, eerst in
vaders' fabriek werkzaam, zullen later zelfstandig optreden, ofwel als "noteur" en boekenkapper, ofwel als bouwer van draaiorgels, kermisorgels, orchestrions, piano's en harmoniums. Romain, zoon van Charles-François, verliet Geraardsbergen tijdens wereldoorlog 11 en vestigde zich ca 1960 opnieuw te Brugge. Zijn zoon Marc (1945), zesde generatie, zet de bouw en de herstellingen van orchestrions (befaamde Hooghuysorgels)
verder.
Sedert vier generaties bouwt de familie LONCKE (Hoogstrade, Zarren) kerkorgels.
Pieter Loncke hielp in 1959 bij de bouw van het reuzenorgel van de basiliek van Koekelberg (drie klavieren, meer dan 3.500 tinnen pijpen).
Tenslotte moeten wij natuurlijk de familie ANNEESSENS vermelden, de familie die Geraardsbergen begin 20ste eeuw tot orgelbouwcentrum maakt. Verschillende orgelbouwers konden zich hier vestigen omdat zij een degelijke opleiding hadden genoten bij
"Charles Anneessens" topman uit de 2de generatie.

2. DE FAMILIE ANNEESSENS.
Vier generaties Anneessens bouwen en herstellen sinds 1830 gewaardeerde kerkorgels.
(Zie stamboom op volgende bladzijde)
De stamvader van dit orgelbouwersgeslacht, Pieter-Hubertus ( 1810-1888) was een
rechtstreekse afstammeling van de Brusselse gildedeken van het ambacht der "vier gekroonden", Frans Anneessens, die op 19 september 1719 op de Grote Markt te Brussel
terechtgesteld werd omdat hij de gemeentelijke vrijheden had verdedigd tegen de onwettige machtsusurpatie van de landvoogd markies de Prié, gevolmachtigd van de
Oostenrijkse keizer Karel Vl.
Charles Anneessens werd geboren te Ninove op 1 maart 1835. Hij was een zoon van
Petrus Hubertus (o Londerzeel), orgelbouwer, en van Marie-Theresia De Weys (o Ninove 1812).
Na zijn lagere school werkte hij in het atelier van zijn vader te Ninove. In 1860 huwde
hij, te Ninove, met Anna Maria Teurrekens, dochter van de koster der hoofdkerk St. Cornelius en St. Cyprianus. Zij overleed op 19 november 1863, nog geen 25 jaar oud.
In 1862 had Ch. Anneessens zich als zelfstandig orgelbouwer te Ninove gevestigd, maar
verhuisde in 1864 (om welke reden ?) naar Geraardsbergen en woonde er in de Grotestraat nr. 46.
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Petrus Hubertus ~ Maria-Theresia De Weys
o Ninove 1812?
o Londerzeel 03.11.1810
+ Ninove 14.02.1888

I

2de generatie: Charles
Jean-lsidore Maria-Ad.
Camille
o Ninove 01.03.1835
o 1838 1841-1851
o 1843
+ Cannes 02.02.1903
X1. Maria Turrekens + Ninove 29.11.1863
X2. 1865 Melanie Meunier o G'bergen 23.12.1837

1ste generatie:

Marie-Anne
0 09.12.1692

!Johannes, chirurg
o Londerzeel 1769 - + 184 7

Bartholomeus
0 1727

Johannes Andreas
Nicolaus
steenhouwer - architect
o 1691
o Brussel 03.12.1687
x N. Sierens
+Aken 1754
17 49: park en paviljoenen
van Tervuren
voor Karel Van Lorreinen

r

X1. 18.02 1681 Johanna Maria Eydelet. 2 kinderen
01661 - +30.06.1686
X2. 08.03.1687 Florence Gilson : 4 kinderen
+ 07.12.1702
X3. 17.11.1703 Francisca Govaerts : kinderloos

Irma
1868-1935

--,
Jacques
1923-1972

Paul
Oscar
Clementine
1870-1946
1873-1944
1874-1929
X N. Leytens X N. Marioms
Antwerpen
Kortrijk

- - --I
Paul
Etienne
Jeanne
Michel
0 1920 0 1921
1917-1976
1919-1978

Elisa
1867-1902

- ----,
Antoine
0 1927

Désfré
Ninove 1845-1930

Engelbertus
0 1695

Jules.
1876-1956
X1. N. Ruyssers
fX2. N. Tanghe
\Menen
-,---- Charles
0 1924

1------r------~-----.--------T-----------

Anna-Maria
01686

4de generatie: Gerardine
1916-1945

3de generatle

Egidius
01683

I

Frans Anneessens, leidekker, ambachtdeken
(Brussel 15.02.1660- Brussel 19.09.1719)

( Judocus) 01637

Josse Anneessens X Katarina Van Hautem

In 1865 hertrouwde hij, te Geraardsbergen met Melanie Meunier ( Geraardsbergen 23.
11.1837) dochter van Franciscus, bakker, en van Theresia De Cooman. Hij verhuisde
dan naar de Lessensestraat en begon er in 1875 een pianofabriek. In 1877 liet hij een
woonhuis en, aanpalend, een orgelfabriek bouwen in de Adamstraat (verbindingsstraat
tussen Stationsplein en Oudenaardse straat, in 1860 aangelegd) (Archief van het kadaster te Gent, doc.223, Geraardsbergen nr.144).
Op 10 april 1880 brandde het orgelatelier volledig af en daarbij gingen vier grote orgels,
in opbouw, verloren (G. Potvlieghe in "Winkler Prins van Vlaanderen, deel I, 1972, pag.
168) o.a. het orgel bestemd voor de "Exposition Nationale" ter gelegenheid van de 50ste
verjaardag van 's lands onafhankelijkheid.
Het jaar nadien is het bedrijf reeds volledig heropgebouwd, opnieuw ingericht, en draait
het op volle toeren.
Het "Recensement général des industries en métiers" (Brussel 1887), telling van 1880,
leert ons dat er in dit jaar 45 werknemers in het bedrijf werkzaam waren en dat de machines op stoom werkten.
Anneessens' tweede echtgenote, Melanie Meunier, schonk hem, tussen 1867 en 1876,
zes kinderen, drie meisjes en drie jongens.
De drie zonen werden eveneens bekende orgelbouwers, die zich elders gingen vestigen:
Paul, de oudste (o Geraardsbergen 22.12.1870, +Berlaar 03.05.1946) vertrok naar
Antwerpen en stichtte er de firma P. Anneessens-Leytens.
Oscar (o Geraardsbergen 13.11.1873 - gedood bij het geallieerd luchtbombardement op
Kortrijk 21.07.1944) bouwde 75 nieuwe kerkorgels onder de familienaam 0. Anneessens-Marinus.
Ten slotte Jules (o Geraardsbergen 15.11.1876, + Menen 03.08.1956), de eigenlijke orgelbouwer van de 3de generatie, sinds 1895 gevestigd te Menen, eerst als J. Anneessens-Ruyssers, na zijn tweede huwelijk als J. Anneessens-Tanghe. Hij bouwde zo'n
140 nieuwe orgels.
Sinds 1908 was hij "Fornitore Pontifico" dit is leverancier van de paus. Hij was ook
vereerd met het ereteken "Pro Ecclesia et Pontifice" (voor Kerk en Paus). Hij bleef orgels bouwen tot 1948 (Winkler Prins van Vlaanderen, I, p. 169).
Het is met de oudste zoon van Jules, Paul (o Tildonk 16 08.1917- + Menen 1976) dat
het orgelbouwersgeslacht Anneessens, in de 4de generatie, een einde neemt. Paul had
geen zonen die hem konden opvolgen.
Hij was evenals zijn vader, leverancier van het Vatikaan. Hij was ook secretaris van de
gilde der Belgische orgelbouwers.

3. DE ORGELFABRIEK ANNEESSENS IN DE ADAMSTRAAT.
Deze orgelfabriek, gebouwd in 1877, draaide op volle toeren tot in 1894. Gemiddeld had
Anneessens een vijftigtal wernemers in dienst: meubelmakers, schrijnwerkers, sculpteurs, lood- en tingieters, smeden, mechaniekers, lederbewerkers, decorateurs,toonzetters ....
In 1894 verhuisde hij de fabriek, om financiële redenen (uitvoerrechten e.a.) naar Menen
met een bijhuis vlak over de grens te Halluin (département du Nord). Hij kreeg immers
veel bestellingen uit Frankrijk.
Op het briefhoofd van Anneessens stond links een afbeelding van de voorzijde van zijn
bedrijf "maison Anneessens, rue d'Adam", tien traveeën breed; rechts een afbeelding
van de achterzijde met de twee fabrieksvleugels en het "Anneessens-straatje" er tussen:
"Vue de !'atelier de la station de Grammont" "Ch. Anneessens bréveté; orgues, pianos,
harmoniums". De graveur heeft de grootte van de gebouwen sterk overdreven.
Een Franse tekst (de gewoonte in handelszaken einde vorige eeuw en ook nog eerste
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Met de w.rtteUJke verhoudingen van de bedrijbgebouw.n
nam de graveur gewoontegetrouw een loopje
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kwart van deze eeuw) gaf de noodzakelijke inlichtingen over het bedrijf.
Ch. Anneessens
près de la Station
Gramment
Fabriquant d'orgues, pianos et harmoniums
usine à vapeur
Brevets
Grandes orgues
à trois et quatre claviers
Harmoniums de précisions
Pianos de toute démension
Travail soigné et bonne sonorité
Exportation
Na het vertrek van Anneessens kwamen de orgelbouwer gebroeders Reygaert (Joseph
1873-1964 en Oscar 1874-1932) zich daar vestigen in een gedeelte van de ateliers tot
circa 1932. In de ene vleugel kwam een arduinkapperij, in de andere vleugel een zeepziederij. Tussen de twee wereldoorlogen was er nog steeds de marmer- en arduinkapperij en aan de andere zijde een werkplaats voor herstelling vn fietsen, en tevens een
zestal arbeiderswoningen (impasse Anneessens).

4. DE ORGELS.
Een indrukwekkend aantal kerkorgels verliet de werkplaatsen van Charles Anneessens.
Zijn vader, Pieter Hubertus, bouwde in Ninove, tussen 1830 en 1880, 145 kerkorgels.
Zoon Charles zal dit getal ruim overtreffen.
Op 6 november 1890, in een brief aan de kerkfabriek van de O.L.V. kerk te Kortrijk,
schrijft hij: "186" orgels heb ik reeds geplaatst, 18 nieuwe orgels zijn er bij mij nu besteld
(Kon. Geschied.- en oudheidk. Kring Kortrijk, deel XXXVI, 1959-1960, p.206).
Een reclamebrochure "Maison Ch. Anneessens & ses fils" van circa 1894 spreekt van
227 orgels gebouwd tussen 1865 en 1893 (S. Godfroid, p.12).
In zijn brochure "coup d'oeil sur la facture d'orgues en 1895" uitgegeven te Parijs, is een
catalogus van zijn werken opgenomen, gebouwd tussen 1865 en 1894: 257 instrumenten (Winkler Prins van Vlaanderen, I, p. 168).
In 1903 spreekt men van 365 instrumenten. In de werklijst van Anneessens, opgenomen
bij S. Godfroidt (o.c. p.28-36) staan 198 "nieuwbouw-orgels" gebouwd tussen 1868 en
1902. Op te merken valt dat hier praktisch geen orgels staan gebouwd in de jaren 18651880.
Ch. Anneessens bouwde dus gemiddeld 8 à 9 kerkorgels per jaar. Het opdrijven van de
productie ging zeker niet ten koste van de kwaliteit.
Men vindt Anneessens-orgels niet alleen in praktisch alle westeuropese landen maar
ook in Noord-Afrika (Aigerie), Midden-Amerika (Antillen), Australie (Sidney), Java (Soerabya). Zijn grootste kerkorgels bevinden zich in Engeland (ltalian church, Londen; St.
Mary, Bradford; Priory church, Bridlington) en Schotland (Parish church in Portadown).
De volledige werklijst van Charles Anneessens kan men vinden in het uitstekend boek
van S. Godfroid: "Muziekinstrumentenbouw te Geraardsbergen van de 15de eeuw tot
heden (Geraardsbergen 1986).
Ook G. Potvlieghe "Het historisch orgel in de Nederlanden (1974) en "drie 19de eeuwse
werklijsten van Belgische orgelmakers" (Dr. Mixtuur, IV, 1973, nr 11, pag.208-218).
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Front van het orgel
tn de Sint-Bartholomeuskerk te Geraardsbergen
hout.nijw rk
van Louis Bert- D L'Arbre

2001/175/17

Jean Martinod in "Répertoire des travaux des factuur d'orgues du IXième siècle à nos
jours" Parijs 1970) en tenslotte A. Fauconnier en P. Rossi in "Het historisch orgel in
Vlaanderen 11 A, 11 8,111 A, (1975, 1977, 1983) vermelden de orgels door Ch.
Anneessens gebouwd tussen 1862 en 1900. Vermeldenswaard is het kleine orgel in de
kerk der Jozefieten, gebouwd in 1882 en uitgebreid in 1890.

5. HET ORGEL VAN DE SINT- BARTHOLOMEUSKERK TE GERAARDSBERGEN.
In 1889-1890 bouwde Ch. Anneessens een groot orgel, met 2 manualen en pedaal, 29
registers, met niet minder dan 1.422 tinnen orgelpijpen, voor de Sint-Bartholomeuskerk .
Vanaf 1880 tot 1896 werd deze hoofdkerk, onder leiding van de Leuvense architect A.
Van Assche, zowel binnen als buiten in neo-gotische trant hersteld.
De Geraardsbergse pionier van de neo-gothiek, de dominerende kunststroming ca 18501914, Louis Bert de L'Arbre ontwierp de eikenhouten neogothische orgelkast, met
mooi uitgewerkt driedelig front. Dit orgel werd publiek ingehuldigd op woensdag 25 juni
1890 en ingespeeld door M. Wiegand met werken van J.S. Bach, J. Haydn en W.A.
Mozart.
Dit orgel werd in 1970 door de firma Stevens uit Duffel uitgebreid tot 3 manualen en pedaal, met 40 registers. en ingewijd op 25 september 1970.
Na aandringen van de plaatselijke vorser Robert Van den Bossche gaf de Regie der
Belgische Posterijen en september 1988 een postzegel uit, waarde 24 fr, op 2.100.000
exemplaren, met het Geraardsbergse orgel.

Gaston IMBO.

vervolgt.
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