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In Vlaanderen voltrekt dit proces zich in de 21e eeuw met de in het 

laatste kwart van de 20e eeuw samengestelde sleutelcollectie 

mechanische muziekinstrumenten van Jef Ghysels. De familie

geschiedenis van de verzamelaar die de grondslag legde voor de 

21eeeuwse kermisorgelerfgoedcollectie van de Vlaamse Gemeen

schap, vertelt veel over de evolutie van het gebruik van de 

draaiboekorgels in de 20e eeuw.  De episodes lopen op verrassende 

manieren samen.

De Ghysels: faMilieGeschieDenis van een verzaMelaar

Op www.seniorenblog.be bouwt de broer van J(oz)ef, namelijk 

amateurhistoricus Victor Ghysels (° Halle 1942), een verdienstelijke 

kleine familiegeschiedenis uit. Die vult uitstekend de informatie 

aan uit een interview dat ik op 6 augustus 2007 met het echtpaar 

Jef GhyselsPicalausa kon afnemen. De familie Ghysels was in het 

begin van de 19e eeuw in de landbouw actief. Na een periode 

waarin zijn ouders actief waren als caféhouder in Halle, ging de 

De Ghysels
schrijnwerk, mechanische

muziekinstrumenten en erfgoed

De wereld van de orgels is een wereld van familienamen. Dit geldt voor de 

familiebedrijven en generaties die naam hebben gemaakt in het maken 

van dansorgels (zoals Hooghuys, Decap, Mortier en anderen). Dit geldt 

voor de grote firma’s van orgelverhuurders, zoals de familie Warnies. Dit 

geldt ook voor de wereld van privéverzamelaars, die momenteel – op het 

einde van de 20e eeuw en aan het begin van de 21e eeuw – de overgang 

naar een erfgoedfase van de mechanische kermisorgels beleeft. Dit is een 

internationale beweging.

[ Marc Jacobs ]

Mevrouw Ghysels (links) met Bert Anciaux voor een Mortier-orgel, en Jozef Ghysels (voor het Fasano-orgel 1912) draait aan een draaiorgel dat net als de 

 andere voortaan eigendom is van de Vlaamse Gemeenschap (Brussel, 29 augustus 2007) .  © Foto: Bart De Waele . 
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twintigjarige Pierre Ghysels in 1898 aan de slag als schrijnwerker in 

het gehucht Rodenem (Halle). Pierre Ghysels (18781933) huwde in 

1900 met Victorine Smismans (Halle 18751954).  De oudste van 

hun vier kinderen was François Ghysels (geboren, getogen en 

overleden te Halle, 19011957).  Uit het huwelijk van François met 

Louise Tordeus (Halle 19031977) kwamen vier kinderen. De oudste 

zoon, Pierre Ghysels (19331983), emigreerde naar Australië. De 

tweede in lijn, Victorine Ghysels (Halle 1935), bleef in België. De 

jongste zoon, Victor Ghysels (Halle 1942), handelsreiziger en 

internationaal specialist in bepaalde types houtbewerkings

machines,  werd op latere leeftijd blogger (zie hierboven), amateur

historicus en genealoog. Zijn oudere broer, derde in lijn, Joseph 

(lees: Jef) Ghysels werd geboren te Halle op kerstavond 1936. Hij 

huwde in 1959 te Lembeek met Jeaninne Picalausa (1938).

DansweekenDs in De schrijnwerkerij van Pie kiP voor 

De eerste werelDoorloG

Grote kermisorgels speelden voor het eerst een belangrijke rol in 

de familiegeschiedenis aan het begin van de 20e eeuw: de tijd toen 

de grootvader van Jef Ghysels leefde. Pierre Ghysels kocht en 

verbouwde net na de eeuwwisseling een heel complex aan de 

Vogelpers te Halle tot een schrijnwerkerij. Victorine Smismans 

(bijgenaamd Vitrine Kazak) hield er sinds 1903 een café open, 

gelegen net naast het atelier van haar echtgenoot Pierre. Tijdens 

elke straat of wijkkermis werd er in het café muziek gespeeld, vaak 

door een (of meerdere) muzikant(en), met  een accordeon of met 

andere instrumenten. 

Rond 1905 besloot Pierre Ghysels (bijgenaamd Pie Kip) om de 

schrijnwerkerij tijdens de kermissen van Halle tijdelijk in een 

dansplaats om te toveren. De schaafbanken werden opzij ge

schoven en in het licht van gasverlichting kon tot laat in de nacht 

gedanst worden. Dit bleek een groot succes. Omstreeks 1910 was 

het bedrijf zo bloeiend dat de atelierruimte kon worden uitgebreid. 

Zo was er tijdens de wijkkermissen een nog grotere dansruimte 

beschikbaar. Voortaan was er plaats voor een groot dansorgel van 

Mortier dat telkens werd gehuurd: een weergaloos succes. In het 

schrijnwerkersatelier werd een plankenvloer gelegd waarop het 

orgel kon staan en waarop veel paraffine en zagemeel werd 

gestrooid: ideaal voor dansers. Het ging om een draaiboekorgel, 

bediend door een orgeldraaier, die na het feest achter het orgel op 

de grond sliep. Tegelijk werd het instrument zo ook bewaakt. 

Een kermis duurde vaak tot drie zeer lange weekends na elkaar.  In 

het familiegeheugen, zo blijkt uit de blog van Victor en uit het 

interview met Jef, is het verhaal van die kermissen en de kermis

orgels goed overgeleverd. Het waren zeer drukke, maar ook 

lucratieve dagen. Het dansen begon al op vrijdagavond. Zaterdag 

na het werk werd er verder gedanst. Zondag na de mis klonk de 

muziek opnieuw. Soms werd ook maandagavond (zelfs gewoon 

tot dinsdagochtend) gedanst. Het orgel, de kermisdansen en de 

ambiance bij Pie en Vitrine maakten dat mensen van dicht of 

ver uit de omtrek van Halle (Lembeek, Breedhout, Pepingen, 

Essenbeek, Buizingen, …) erop af kwamen om te luisteren en te 

kijken naar het orgel, om te drinken en te dansen. In vergelijking 

met een gewoon dansorkest had het orgel diverse voordelen. Het 

dans orgel was onvermoeibaar en kon met dezelfde kracht, energie 

en toonvastheid tot vroeg in de morgen spelen, wat met echte 

muzikanten wel eens kon tegenvallen. In de streek rond Halle 

waren diverse verhuurders actief, met namen zoals Teugels, Petrol 

en anderen.

Drinken en vechten: waaroM DansorGels teGen een 

stootje Moeten kunnen …

In de praktijk ging het er als volgt aan toe in de kermisdansruimte. 

De toegang tot het dans‘atelier’ was gratis. Het Mortierorgel 

speelde een deuntje gedurende anderhalve minuut (een halve 

dans). Dit kon de melodie van een wals, tango, scottisch, quadrille 

of een andere dans zijn. Iemand van de familie of werknemers van 

Pierre of Victorine Ghysels kwam toen langs om (één of enkele 

centen) dansgeld te ontvangen. Dan speelde het orgel terug 

hetzelfde korte liedje, half of helemaal. Mannen, in het bijzonder 

wie de dans betaalde, konden hun vrouw uitnodigen tot de dans 

(ook vrouwen dansten vaak samen). Er ontstond soms een elegant 

groepssysteem van om beurten betalen en terugbetalen. Het was 

ook een ongeschreven regel dat mannen hun vriendin of 

echtgenote op drank trakteerden. In het atelier werden bokskes, 

geuze (al dan niet met suiker), faro, Halse duvel of water 

geschonken.  De meeste mensen die gewoon iets wilden drinken, 

gingen wel naar het café van Victorine ernaast, waar het iets 

comfortabeler en rustiger was.

De dansfestijnen met het kermisorgel waren lucratief, zowel door 

de betaalde dansen als door het drankverbruik. Na de Eerste 

Wereldoorlog kocht Victorine Smismans een precisieweegschaal 

om de muntstukjes, na het sorteren op grootte en waarde, te 

wegen en zo tijd te winnen bij het maken van de rekening. Het 

geld werd in aarden potten gestouwd en voor de duur van de 

kermis werd er door familieleden op geslapen.  

vechten Met kerMisorGelMuziek

Uit de familieverhalen van de familie Ghysels blijkt dat het er vaak 

stevig aan toe ging. Het kermisorgel stond niet in een steriele 

erfgoedomgeving van een museum maar in een ruimte waar 

gedanst, met bier en andere drank gegooid werd, gebakkeleid en 

gevochten werd. De overvloedige drank, de nachtelijke uren in 

combinatie met liefdesgeschiedenissen, de vrijers en ‘vreemde

lingen’ uit een andere wijk, letterlijk of figuurlijk op andermans 

tenen trappen: alles was er om een feest te laten ontvlammen in 

geweld. En er werd regelmatig gevochten … Geweld hoorde haast 

automatisch bij de kermis. Nogal wat gevechten ontstonden door 

overmatig drankgebruik en/of over lieven. In Halle werd er ook per 

wijk gevochten, door zogenaamde bendes (bekend waren 

bijvoorbeeld de bende van de Postweg, van het stadsplein, 

enzovoort): de dansvloer was een plek waar botsingen tussen 

buurten en jongerengroepen gebeurden.     

Vitrine Kazak, de grootmoeder van Jef Ghysels, had daar een heel 



efficiënte interventiemethode voor. Ze had een stijve straat of 

schuurborstel bij de hand. Als er iemand begon te vechten, liep ze 

erop af en duwde de borstel in het gezicht van de vechterbaas. Dit 

werkte doorgaans afdoende ontnuchterend. De ongeschreven 

wetten van de kermisgevechten bepaalden dat er niet in gevechts

situaties ‘geklopt’ werd op de (gast)vrouwen. De techniek met de 

stijve borstel werkte blijkbaar om dronken of al te opgewonden 

heethoofden te kalmeren en aan de deur te zetten. Als sterk 

verhaal blijft het tot vandaag doorleven. In het familie geheugen 

leeft ook voort dat Pierre Ghysels steeds met een (timmermans)

hamer in zijn zak rondliep tijdens de kermis, voor als het echt uit 

de hand dreigde te lopen en de impliciete gevechtsregels niet 

werden gevolgd.

Het is een keer fout gelopen met het dansorgel, toen vechters

bazen op en in het gehuurde instrument terechtkwamen. Met 

zijn collegatimmerlieden besloot Pierre de pijpen en het fronton 

in het atelier zelf te herstellen. Hiermee deden ze waardevolle 

ervaring op.

van elektriciteit tot saBaM

Na de Eerste Wereldoorlog was er, vooral in de zwaar getroffen 

streek rond de Ijzer, een zeer grote vraag naar restauratie, meubels 

en schrijnwerkerij. De firma Ghysels speelde hier volop op in en 

groeide zo snel tot een schrijnwerkersbedrijf van meer dan twintig 

werknemers. Trappen, ramen en deuren werden in het atelier 

Ghysels gemaakt en vervoerd naar WestVlaanderen in heropbouw, 

eerst met paard en kar en de trein, vanaf 1926 met een Ford 

Tvrachtwagen in eigen bezit. Pierre Ghysels was wat men in 

technologie en consumptiegeschiedenis een ‘early adopter’ 

noemt. Hij had een van de eerste telefoons en een van de eerste 

auto’s in Halle. En een orgel. In 1922 werd elektriciteit beschikbaar 

gesteld op de Vogelpers te Halle. Pie Kip sloot zijn panden 

onmiddellijk aan en kocht diverse machines voor het schrijn

werkersatelier. Hij schakelde de kracht van elektriciteit in het oude 

ambacht in.

Ondertussen bleven de jaarlijkse kermissen doorgaan. De zoon 

van Pierre, François Ghysels, knutselde zelf een systeem in elkaar 

met een elektrische motor van een van de machines uit de schrijn

werkerij waardoor het wiel van een orgel zonder armkracht kon 

draaien. Nu moesten alleen nog de muziekboeken gewisseld 

worden tijdens het dansfeest. Na het overlijden van zijn vader 

zette François de schrijnwerkerij en de kermisactiviteiten verder 

tot het begin van de Tweede Wereldoorlog.

Na de afloop van de oorlog was het opnieuw kermis, met veel 

dansen, drinken en plezier. Een gouden tijd leek aangebroken. 

Maar vrij snel kwam, naast de amusementsbelasting, de kwestie 

van het innen van auteursrechten op de proppen. De winstmarges 

en handelingsruimte werden plots veel kleiner. In het verhaal van 

de familie Ghysels wordt deze interventie van het in 1945 

opgerichte SABAM en in 1946 ‘té’ actief geworden taxatiesysteem 

een belangrijke rol toegeschreven in de geschiedenis van 

mechanische orgels: zeker nader onderzoek waard.

UITZONDERLIJK
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Let op de achtergrond, rechts. Vroeger in café De Drie Deuren te Halle, daarna in de collectie-Ghysels, voortaan eigendom van de Vlaamse Gemeenschap:

het Orchestrion Mortier uit 1928. © Foto:  Bart Dewaele.
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De Ghysels

Het gemengd dansen in geïmproviseerde zalen waar anders 

gewerkt werd (een late echo ook van de door de kerkelijke overheid 

sinds de 17e eeuw sterk bestreden traditie rond de ‘spinningen’, 

‘zwingelingen’ en ‘schuurfeesten’) raakte uit de mode. Er kwamen 

nieuwe instrumenten, waaronder de jukebox (en daarna de disco

bar), die in de jaren 1950 en 1960 in vele (dans)cafés en dans

gelegen  heden furore maakte. In de schrijnwerkerij van François Ghysels 

was tijdens de kermis geen publieke orgelmuziek meer te horen. 

Elders in Halle speelden wel lang mechanische orgels. Een in 1928 

gebouwd Mortierorgel speelde in café De Drie Deuren te Halle. 

Het was voor de familie Ghysels in de jaren 1950 zondagvoor

middag de gewoonte om na de mis naar het café te gaan. Daar 

mochten de kinderen een muntje in een spaarpot steken, waarna 

het orgel enkele minuten speelde.  Daar raakte Jozef voor het eerst 

in de ban van orgelmuziek. Later werd het orgel van De Drie 

Deuren een van de koninginnestukken van de verzameling

Ghysels. Sinds de zomer is het dus een van de onmisbare 

cultuurgoederen van de Vlaamse Gemeenschap. 

het BelanG van coMBinaties: De collectie van een 

hersteller-knutselaar-liefheBBer-verzaMelaar en 

De saMenwerkinG Met een noteur

Er zijn in België heel veel orgels verloren gegaan, vernietigd of op 

een andere manier verdwenen. Die geschiedenis en balans moeten 

nog grotendeels onderzocht en geschreven  worden. Jef Ghysels 

wees tijdens het interview op het feit dat in de beginperiode de 

verlichting met petroleum of kaarsen door brand vele orgels heeft 

doen verdwijnen. De instrumenten moesten vaak in rokerige 

ruimtes met een hoge luchtvochtigheid (zweten, regen en zelfs 

wind) functioneren. Het vervoer met paard en kar, later op vracht

wagens, liet ook zijn sporen na. Houtworm of andere problemen 

tastten soms de exemplaren van mindere kwaliteit aan. Vele orgels 

werden voor de jaren 1970 gewoon gesloopt of buiten gezet als ze 

niet langer economisch rendabel waren.

Arthur Prinsen is een in de muziekacademie opgeleide muzikant 

die in de jaren 1960 en 1970 eerst in dansorkesten zijn brood 

verdiende en in de cafédancings met de (daar nog aanwezige) 

dansorgels in contact kwam. Via Urbain Van Wichelen werd hij 

vertrouwd met het ‘noteren’ van muziek: het maken van de 

draaiboeken voor orgels. Bij Leon Decap en Arthur Bursens leerde 

hij veel over het afstellen van orgels. Op zelfstandige basis begon 

hij uiteindelijk ook met het noteren van boeken voor het orgel. In 

het interview benadrukte Jef Ghysels het belang van het onder de 

knie krijgen van zo’n vaardigheid om snel nieuwe melodieën in 

orgelboeken om te zetten. 

Jef Ghysels is in de lijn van zijn voorvader schrijnwerker geworden. 

Hij startte te Schaarbeek een bedrijfje op, dat vooral doodskisten 

maakte.  Hij wou, ook in de lijn van de familietraditie  maar nu als 

verzamelaar en uit nostalgie, iets doen met kermisorgels en had 

zijn oog laten vallen op een Fasano. Zo kwam hij in contact met 

Arthur Prinsen en vanaf 1974 groeide een samenwerking. Hun 

gecombineerde talenten van orgelliefhebber, muzikanten, schrijn

werker en knutselaar met technische knobbel waren de gouden 

troef voor het uitbouwen en onderhouden van een orgelcollectie. 

Ghysels specialiseerde zich in de revisie en restauratie, tot en met 

de productie van onderdelen en nieuwe frontons van orgels.

De combinatie van een specialist orgelboekenmaker of noteur 

enerzijds en een specialist houtbewerking en orgelrestauratie is 

van groot belang in dit verhaal. Beide horen samen en vormen ook 

vandaag een ‘erfgoeduitdaging’. Om goed bewaard te blijven 

moeten dergelijke orgels idealiter dagelijks spelen. Om de ont

sluiting in de toekomst waar te maken, zou ook meer heden daagse 

muziek moeten kunnen spelen, om de blijvende muzikale kracht 

van het instrument duidelijk te maken voor nieuwe generaties. Het 

is niet zomaar een gemusealiseerde jukebox met steeds dezelfde 

deuntjes. Het kan nog steeds worden ingezet. Daar zal een sleutel 

liggen voor de toekomst. Voor de collectie van Ghysels noteerde 

Prinsen diverse eigentijdse muzieknummers.

De collectie PrinsenGhysels, later Ghysels,  groeide sinds de jaren 

1970 gestaag. Ghysels richtte ook een soort privémuseum op, 

waar groepen en individuen op aanvraag terecht konden om te 

kijken, te luisteren en te dansen. Ook tal van prominenten en 

nationale en lokale politici kwamen langs. Het publieke hoogte

punt, toen diverse orgels ook het werkatelier in Schaarbeek 

verlieten, was de manifestatie ‘Muziek met gaatjes’ (18 juli – 22 au

gus tus 1993), naar aanleiding van het stadsmarketing evenement 

‘Antwerpen ‘93’. In de stadsfeestzaal aan de Meir werd een dozijn 

grote orgels samengebracht. De korte periode waarin al dat fraais 

uit privécollecties publiek te zien en te horen was, viel ongeluk

kigerwijs samen met het overlijden van koning Boudewijn (31 juli 

1993), waardoor verschillende dagen geen muziek mocht worden 

gemaakt. 

van verzaMelinG tot erfGoeD

Jef Ghysels heeft in de drie decennia dat de collectie gevormd werd, 

zelf een stempel gezet op de objecten.  Diverse fronten heeft hij 

helemaal opnieuw zelf gemaakt. Ornamenten werden bijgezet. 

Lampjes her en der toegevoegd.

Het is een interessante problematiek en uitdaging voor een erfgoed

specialist hoe daarmee om te gaan. Vanaf de jaren 1980 werden de 

orgels een gewild internationaal verzamelobject. Verzamelaars in 

de Verenigde Staten, GrootBrittannië, Japan en tegenwoordig 

Rusland en tal van andere landen tellen veel geld neer voor 

exemplaren gemaakt door de grote namen. Ghysels vindt het 

jammer dat er nog weinig verzamelingen of exemplaren in België 

zijn, maar heeft er alle begrip voor dat de belangrijke firma’s zoals 

Decap of andere zelf geen groot museum hebben uitgebouwd. 

Zoals hij zelf tijdens het interview met een knipoog opmerkte: “Ik 

verzamel zelf toch ook geen doodskisten”.

Met spijt in het hart zal er in 20072008 ten huize Ghysels van een 

grote collectie, een levenswerk van verzamelen, restaureren en 

laten spelen afscheid genomen worden. Maar de toekomst van de 

orgels en andere elementen van de collectie lijkt in Vlaanderen nu 

verzekerd. De orgels beginnen aan een nieuw erfgoedleven. n


