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Herinneringen aan Henri 
Ceulemans 
Peter François 
 
De vzw Servais kreeg van Roel Dieltiens de solopartij en 
het orkestmateriaal van enkele composities van Servais 
die hebben toebehoord aan Henri Ceulemans. In grote lij-
nen is de carrière van die Antwerpse cellist gekend: hij 
volgde drie jaar les bij Edouard Jacobs in het Conservato-
rium van Brussel, waar hij in 1898 afstudeerde met een 
eerste prijs. Vanaf 1902 was hij drie jaar cello solo van de 
Berliner Philharmoniker en nadien vervulde hij eenzelfde 
rol in vier Antwerpse orkesten. Vanaf 1909 tot 1945 stond 
Ceulemans aan het hoofd van de celloklas van het Con-
servatorium van Gent. In de aanloop naar de expo ‘De Bel-
gische Celloschool’ in 2017 zocht ik tevergeefs naar een 
foto van Ceulemans. In oktober 2020 ontmoette ik zijn 
twee kleinkinderen André en Francine Ceulemans, en zij 
bezitten niet enkel foto’s, maar wisten ook herinneringen 
op te halen aan hun grootvader en hun vader, die ook cel-
list was. André blijkt zelfs Henri’s laatste leerling geweest 
te zijn. 
 

 
Francine en André Ceulemans op bezoek in Halle met het fotoportret 
van hun grootvader Henri Ceulemans; achter hen Joseph Servais en 

Edouard Jacobs (foto Peter François) 

Zo vader, zo zoon 
André Ceulemans  werd geboren in 1934 en heeft zijn 
grootvader goed gekend: “Tijdens mijn jeugd was mijn 
grootvader nog zeer actief; hij stopte in 1940 als docent in 
het Muziekconservatorium van Oostende, maar zou tot 
1945 blijven lesgeven in het Conservatorium van Gent. Ik 

herinner mij nog goed de laatste prijsuitreiking van zijn 
studenten. Ik ben daar als jonge gast nog naartoe gegaan; 
ik zat in de lagere school en mijn vader is bij de directeur 
gaan vragen of ik een dag van school mocht wegblijven.  
 

 
Henri Ceulemans met zijn studenten in het Conservatorium van Gent 

Ik heb mijn grootvader nooit in publiek horen spelen. 
Waarschijnlijk was hij voordien al met zijn solocarrière 
gestopt, anders zouden we zeker naar bompa gaan luiste-
ren zijn. We gingen immers wel naar concerten die hij di-
rigeerde, want hij was ook dirigent, onder meer in de zaal 
bij de Dierentuin, de huidige Elisabethzaal. Wel heb ik 
hem nog privé kamermuziek horen spelen, onder meer 
met Gerard Dijckhof en Napoleon Distelmans. Een van 
die twee was nogal extravagant gekleed, met een brede 
hoed à la Rubens en een sjaal rond de hals. Als kind intri-
geerde mij dat! 
 

 
Violist Albert Torfs en Henri Ceulemans, oktober 1898 
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Mijn moeder is bij mijn geboorte overleden, en mijn va-
der, Paul Ceulemans, is met mij bij zijn ouders ingetrok-
ken. Ze woonden toen in Mortsel. Daardoor had ik een 
zeer goede band met mijn grootouders, en ook met tante 
Margot, de jongere zus van mijn vader. Zij vertroetelde 
mij. Ze is nooit getrouwd en is ook niet muzikaal actief 
geweest. Mijn vader daarentegen was een begenadigd cel-
list. Hij was uiteraard in de leer gegaan bij zijn vader, en 
dacht er ook aan beroepsmuzikant te worden. Mijn groot-
vader heeft hem dat afgeraden, omdat er volgens hem 
geen carrière meer mee te maken was, tenzij je werkelijk 
tot de top behoorde. Mensen die einde negentiende eeuw 
graag strijkkwartetten hoorden, moesten naar een concert 
gaan, ook – zonder pejoratief te zijn – van tweederangs-
muzikanten. Maar dat veranderde met de opkomst van de 
platen en de radio; enkel de allerbesten kwamen nog aan 
de kost als solist. Mijn vader is dan verzekeraar geworden. 
Maar hij is altijd blijven spelen. In die tijd was er op kan-
toor een vaste middagpauze tussen 12 en 14 uur. Mijn va-
der kwam naar huis, speelde een uur cello, at en ging terug 
naar kantoor. Als je dat elke dag doet, kan je goed spelen, 
dan ga je vooruit. Hij had een goede techniek.”  

 
Optreden Paul Ceulemans met het Orchestre de Chambre d’Anvers 

onder leiding van Henri Ceulemans in de Salle Grüter op 4 maart 1937 

Francine Ceulemans: “Vier jaar na de dood van Andrés 
moeder is vader hertrouwd met mijn moeder. Ik ben in 
1946 geboren. Thuis weerklonk er altijd muziek: piano, 
kwartet, trio, …. André en ik speelden mee. Ik heb wel 
even cello gespeeld, maar ik heb toch vooral gitaar ge-
speeld, nu nog trouwens. Vader nodigde vaak bevriende 
musici uit om samen te musiceren. Met violist Marcel 
Riga heeft hij veel gespeeld.” 
 

 
Henri Ceulemans in april 1899, foto A. Verbeeck. De Swerdt, Antwerpen 

 

 
Edouard Jacobs en Henri Ceulemans samen op het podium tijdens con-

cert van de Vereeniging voor Kamermuziek op 20 januari 1909
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Op 24 april 1898, nog vóór zijn afstuderen aan het Conservatorium, speelde Henri Ceulemans in Lier Servais’ Fantaisie burlesque ou le Carnaval de 

Venise, en samen met de violist Albert Torfs het Duo sur deux airs anglais van Servais en Léonard. Dat duo hadden ze een week eerder ook al in Ber-
chem gespeeld 
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Op 3 december 1899 speelde Henri Ceulemans in Essen Servais’ Fantaisie burlesque ou Le Carnaval de Venise, opus 9,  

en Servais’ bewerking van de Nocturne opus 9 nr. 2 van Chopin  
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Ceulemans’ laatste leerling 
André: mijn instrument is de cello, in navolging van mijn 
vader en grootvader. Ik kreeg mijn eerste lessen van mijn 
grootvader. Van hem les krijgen was heerlijk. Hij was een 
minzame mens, heel kalm. Dat duurde twee jaar lang, tot 
hij in 1949 overleed. Ik heb daarna les gehad van mijn va-
der. Toen ik mijn legerdienst aanvatte, ben ik gestopt met 
de cello. Vijftien jaar later nam ik de draad terug op. Ik 
speelde veel kamermuziek met vrienden, met Francine en 
met mijn schoonbroer. Ik sprong ook soms bij in orkesten 
waar mijn vader ging versterken. Hij was bevriend met en-
kele directeurs van academies, en die hadden voor hun 
eindejaarsconcerten vaak renfort nodig. In Turnhout bij-
voorbeeld, bij Jef Maes. Ik ben gestopt met spelen bij mijn 
pensioen.” 

Francine: “Ons vader daarentegen is blijven spelen tot zijn 
vijfennegentigste! Er waren nog twee vrienden die regel-
matig trio’s kwamen spelen.” 
 

 
Grasduinen in het souveniralbum van Henri Ceulemans 

André: “Ja, vader speelde nog elke dag, tot de dag van zijn 
overlijden, een suite van Bach uit het hoofd. Niet goed 
meer natuurlijk, de vingers wilden niet zo goed meer mee. 
Hij is gestorven in 2001.” 

Francine: “Zijn tweede vrouw, mijn moeder dus, heeft op 
16 maart 2020 haar 108ste verjaardag gevierd! Fysisch is ze 
nog goed, maar over haar schoonvader Henri Ceulemans 
vertellen zit er niet meer in; dat kan ze niet meer plaatsen.”   

 
Souvenirs 
André: “Gelukkig bezitten we nog heel wat foto’s, knipsels 
en programma’s van onze grootvader. Hij hield die de eer-
ste jaren van zijn carrière zorgvuldig bij in een album – 
van zijn debuutconcert in 1895 tot 1908. Van de latere pe-
riode is er slechts sporadisch iets bewaard, maar het geeft 
toch nog een mooie inkijk in zijn dubbele carrière als solist 
en dirigent.  

 

 
Concert met de Berliner Philharmoniker in 1903. Boven: detail – Henri 
Ceulemans zit rechts van de pupiter van Josef Řebíček, die dirigeerde als 
Arthur Nikish afwezig was.
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Hij heeft veel opgetreden met de pianist Frans Lenaerts. 
Dat was familie, want Henri’s moeder Theresia Daelmans 
was na de dood van haar man hertrouwd met Constant 
Lenaerts, dirigent van de Société royale d’Harmonie van 
Antwerpen. Frans Lenaerts was een van diens kinderen. 
Ze hebben samen nog een zoon gehad, Hugo Lenaerts, die 
lange tijd de Antwerpse opera heeft gedirigeerd.  

Als ik grasduin in de programma’s van mijn grootvader, 
zie ik de concerto’s van die tijd, Saint-Saëns, Haydn, 
Dvořák, Schumann, Vieuxtemps, … Popper ook, dat was 
amusement. La Tarantelle bijvoorbeeld, dat was niet ge-
makkelijk, potverdorie, en dat speelde hij al op zijn vijf-
tiende! Servais komt er ook regelmatig in voor. Servais 
heeft mooie muziek geschreven, Souvenir de Spa onder 

andere. Precies dat werk lijkt hij niet in publiek gespeeld 
te hebben, maar wel alle stukken waarvan de partituren 
bewaard zijn gebleven.1 Met de Antwerpse orkesten, maar 
ook met de Berliner Philharmoniker. 
Ik heb spijt dat ik mijn grootvader niet verder heb uitge-
vraagd naar zijn belevenissen als muzikant. Hij vertelde 
mij wel over een reis die hij met de Berliner Philharmoni-
ker naar Rusland had gemaakt, met de trein. Een heel 
avontuur.” 
Francine: “Ik denk dat hij daar in Rusland zijn Pieter Rom-
boutscello heeft gekocht, van een Rus. Dat was een waar-
devol instrument. Ons vader heeft er later op gespeeld, en 
na diens dood hebben we het verkocht en is het bij een 
Fransman terechtgekomen.” 

1 

 
“Festival de musique belge” door de Société Royale d’Harmonie van Antwerpen op 12 juni 1907 ter herdenking van de 

honderdste verjaardag van Servais’ geboorte. Henri Ceulemans speelde Servais’ Concerto en la mineur en O Cara Memoria

                                                            
1 Ceulemans’ Servaispartituren werden in 2020 door Roel Dieltiens aan de vzw Servais geschonken. Zie Nieuwsbrief nr. 62, oktober 2020, p. 4. 
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Uitvoering van Servais’ O Cara Memoria en zijn bewerking van Chopins Nocturne in Geel op 6 juni 1900 
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Op 22 augustus 1901 speelde Henri Ceulemans het eerste deel van Servais’ Concerto en la mineur met de Vlaamsche Muziekschool in Turnhout 


