Fotostudio Blanckart
Kijken naar het vogeltje!
Een beeld van deze familie en hun betekenis voor de fotografie in Hasselt
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Een stukje wereldgeschiedenis
Ik neem u mee in een tijdreis naar het jaar 1823. Onze bestemming is Parijs, 31, quai de l’l’Horloge.
We staan voor het huis van Vincent Chevalier, vakman op het gebied van optische achromaten, een lenzenstelsel dat de lichtbreking bij microscopen optimaliseert. In de periode
van 1825 tot 1829 roept Nicéphore Niepce (bij ons bekend als Franse uitvinder van de fotografie) regelmatig zijn hulp in bij experimenten om de voorloper van het fototoestel op punt
te zetten.
Charles Chevalier (19/05/1804-21/11/1859), zoon van Vincent, studeerde voor ingenieuroptieker en werkte in het begin van zijn beroepscarrière samen met zijn vader. Vanaf 1831
zette hij zijn eigen onderneming op onder zijn eigen merknaam, eveneens in Parijs, op
nummer 163, rue du Palais-Royal.
De beide Franse uitvinders van de fotografie, Nicéphore Niepce en Louis Mandé Daguerre,
kwamen samen op initiatief van Charles Chevalier. De uitvinding van de ‘daguerreotypie’
dreef Chevalier in de richting van de fotografie en in 1831 richtte hij een fotoatelier op
waarin hij Alphonse Plumier als leerling-fotograaf zal opleiden. Het fotografisch proces
staat op punt om gecommercialiseerd te worden in de periode 1830-1835.
Alphonse Plumier (Luik, 4/07/1819) was slechts 15 jaar jonger dan zijn leermeester en de
samenwerking was optimaal. Hij groeide uit tot een gerespecteerd portretfotograaf in Parijs.
In 1849 deponeerde hij een octrooi op het proces om daguerreotypieplaten lichtgevoelig te
maken. In 1855 ontving hij een onderscheiding (medaille) voor zijn werkwijze om een zoutdruk te maken. Alphonse was echter niet alleen naar Parijs gekomen: ook zijn jongere broer
Victor (Luik, 03/08/1821) kwam er de fotografenstiel aanleren en gooide meteen grote ogen
in Parijs, niet alleen als studiofotograaf. Hij werd bekend met de daguerreotypie van de geboorteviering van de keizer in 1856. Hierop staat de aankomst van de koets op het plein
voor de kathedraal, keizer Napoleon en keizerin met hun hofpersoneel. Hij bedacht met zijn
onderzoekende ingesteldheid verschillende vernieuwende technieken in de productie van
de daguerreotypieën en nam een belangrijk aantal octrooien op zijn uitvindingen.
Zijn broer Alphonse was één van de eerste fotografen in Parijs om met een nieuw Engels
procedé te experimenteren: het collodiumprocedé. Na de succesvolle periode in Parijs trok
Victor zich in 1865 terug in Neuilly (F) om twee jaren later naar Comblain-au-Pont in België
te verhuizen. Hij overleed er in 1878.
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Les petits Belges à Paris
Alphonse en Victor waren zonen van de Luikse stoker Pierre Guillaume Dieudonné Plumier, jeneverstoker en schepen van de stad Luik. Dat de gebroeders Plumier belangrijke
pioniers zijn geweest voor de prille ontwikkelingen van de fotografische registratietechnieken was vorig jaar (2014) nog te bekijken op een interessante tentoonstelling in Hermallesous-Huy.
Na hun opleiding bij Charles Chevalier, startten zij een eigen zaak in Parijs, 36, rue Vivienne, maar in 1843 kwamen ze naar België terug om samen met Pierre François Van Malderen en lithograaf Adolphe Kips de Coppin een atelier te openen. Korte tijd later startte Victor
een zaak in Luik, 13, rue Basse-Sauveniere, die later (in 1850) naar nummer 18 werd overgebracht.
Zijn oudere broer Alphonse Plumier, die inmiddels hofleverancier bij de Koning en de Prins
van Saxen-Coburg werd, vinden we in 1849 terug in de Passage Saint-Hubert (Galerie de
la Reine 23) in Brussel waar hij tot 1856 een fotostudio uitbaatte en als eerste fotograaf de
techniek van de daguerreotypie in België introduceerde. Hij had verschillende bijhuizen in
België: in het Hotel des Pays-Bas te Spa, in Antwerpen en in Brussel, Quartier de la Cour,
rue Montagne de la Cour 69 bis en eentje vlakbij de Munt. Gelijktijdig opende hij een atelier
in Antwerpen, samen met Joseph Dupont.
Volgens het standaardwerk Directory of Photographers in Belgium 1839-1905 van Joseph,
S.J., Schwilden, T. & Claes, M.C., uitgegeven in Antwerpen & Rotterdam werkte Henri Joseph Blanckart omstreeks 1860 te Brussel in Plumier zijn studio in de Passage SaintHubert. Maar het kan eventueel ook zijn dat hij zich in de andere Brusselse vestigingen
(Koninklijke Galerijen, het Hofkwartier of de Munt) creatief kon uitleven. Het is in deze dynamische atmosfeer dat Henri Joseph Blanckart als leerling-fotograaf startte.

Portretgravure van Charles Chevalier (bron: Wikipedia)

Daguerrotypie van de geboorteviering
van keizer Napoleon, 1856, Victor Plumier
(bron: Wikipedia)
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Aankomst in Hasselt
Vanaf 1860 werkte hij samen met Victor Sallas en startten zij een fotostudio in Charleroi,
15, rue des Chaudronniers in de Ville-Basse, vlakbij het station (deze straat heet sedert
1897 rue Charles Dupret). Misschien zat de grote cholera-epidemie in Charleroi er voor iets
tussen, maar de professionele samenwerking Sallas-Blanckart was van korte duur, want
Henri Joseph duikt 3 jaar later op in het bevolkingsregister van Hasselt, waar hij werd ingeschreven in het huis op de Sint-Truidersteenweg (nummer 3B, later zal dit nummer 30 worden) gelegen vlakbij het oorspronkelijke Hasseltse station, toegekomen op 20 april 1863,
artiste photographe, celibatair, komende uit Charleroi. Het register geeft ook aan dat hij
werd geboren in Rolduc (Pruisen).
Op hetzelfde adres werden ook in dit register genoteerd:
- Jean Baptiste Blanckart, 64 jaar oud, zijn vader, weduwnaar, kleermaker, komende uit
Luik;
(Het bevolkingsregister van Hasselt vermeld verkeerdelijk de tweede voornaam Baptiste.
Zijn naam was officieel volgens de geboorteakte Jean Joseph Mathieu)
- Elisabeth Hubertine Hubar uit Sint-Truiden, echtgenote van Henri Joseph na hun huwelijk
op 9 januari 1864;
- en hun dochter Maria Hubertina Henrica, °Hasselt, 25 oktober 1864.
Tussen 1861 en 1865 blijkt hij ook werkzaam te zijn geweest op de Houtmarkt 19 te SintTruiden, tijdelijk in samenwerking met G. Vanlaer. De activiteiten in Sint-Truiden zijn niet
verwonderlijk omdat zijn vrouw Elisabeth Hubertine Hubar uit die stad afkomstig was en
Sint-Truiden op het gebied van fotografie ook onontgonnen terrein was.
De eerste ‘cartes de visite’ die Henri in Hasselt en Sint-Truiden maakte, waren op de rugzijde handbeschreven in rode inkt en later voorzien van een klein gedrukt etiket. Wellicht ontbrak het geld nog om bij de drukker de uniforme kartonnen dragers te laten produceren. Het
formaat van de CDV (‘carte de visite’) was een wereldsucces, miljoenen exemplaren over
de ganse wereld, gekend en geliefd. Het albumine-afdruk-procédé maakte gebruik van organisch eiwit dat, opgeklopt en vermengd met zout, de basis vormde van de emulsie. In de
doka werd dan het zilvernitraat toegevoegd. De chemische verbinding van zout (Na Cl) +
zilver (Ag) zorgde voor de lichtgevoelig zilverchloride (AgCl).
Van 1865 tot 1867 vonden we Henri Joseph Blanckart terug in Hasselt en in Sint-Truiden
op een nieuwe locatie in de Zoutstraat (rue de Sel). Ook in die periode kwam er een derde
vestiging in het Hotel Saint-Antoine, dichtbij het station te Tongeren.
Tussen 1865 en 1879 was in Hasselt het adres ‘rue Vieille’ of Oudestraat 48, 65 en/of 71
bekend, na 1871 hernummerd tot 52 zoals aangegeven op de rugzijde van een carte de visite uit 1879. Intussen werden de kaartjes professioneel bedrukt: aan de voorzijde een rood
kadertje waarbinnen de afdruk werd gekleefd, op de rugzijde werd kwistig met reclame gestrooid, beloftes gedaan en gecommuniceerd. Vooral toen twee (of drie) zonen mee in de
zaak kwamen werken, werd de rugzijde als dankbaar reclamemedium gebruikt.
De job van fotograaf was veeleisend. Vooral artistieke, technische en scheikundige kwaliteiten werden dagelijks vereist om naar behoeven de klanten te bedienen. De uitrusting was
gespecialiseerd en de steeds vernieuwende technieken vroegen constante aanpassing,
nieuwe investeringen en bijscholing.
De fotostudio Blanckart kreeg zijn definitieve vestiging in de Hasseltse Percéestraat 2.
‘Percée’ in het Frans betekent ‘doorsteek’, want de straat bestond niet op het stadsplan,
maar werd een doorsteek-verbinding tussen de Havermarkt en de boulevard en kreeg later
de definitieve naam Ridder Portmansstraat.
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‘Cartes de visites’ van Henri Joseph Blanckart, Hasselt, Sint-Truiden en Tongeren, ca. 1875, albuminedruk, onbekende personen, collectie Jean Nicolaï
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Van waar kwamen de Blanckarts?
Wie waren de voorouders van Henri Joseph? In het bevolkingsregister vinden we zijn vader, Jean Joseph Mathieu
Blanckart, kleermaker, geboren te Luik op 2 april 1799,
weduwnaar van Marie Gertrude Boudoin uit Verviers,
overleden in Herzogenrath (Pruisen) op 20 dec 1833, enkele dagen na de geboorte van zoon Henri Joseph. Zoals
dat in de volksmond heet: gestorven na het kinderbed. Dit
wordt bevestigd door de geboorteakte en overlijdensakte
die ik van het Standesamt van Herzogenrath mocht ontvangen. Een verklaring voor de (tijdelijke) verhuis naar
Herzogenrath kon ik (nog) niet achterhalen.
Zijn grootvader heette eveneens Jean Blanckart en was
ook kleermaker. Geboren te Luik op 23 februari 1768, overleden te Luik op 13 november 1837. Moeder was Marie Anne
Piret uit Luik, geboren op 10 juni 1762.

Portret van Henri Joseph Blanckart, geschilderd door zijn zoon
Hubert, 1920, olie op doek, collectie Paul Blanckart

De momenteel laatst aanwijsbare voorvader is overgrootvader Mathias Blanckart, luitenant
bij het Franse Napoleonistische leger, geboren te Luik op 13 augustus 1734, overleden 6
november 1821. Gehuwd met Marie Jeanne Bury, dochter uit een wapenmakersfamilie van
Luik, geboren op 1 februari 1739 en overleden op 4 september 1804.

De dynastie in Hasselt
Dat hij gehuwd was in Sint-Truiden met Marie Elisabeth Hubar (dochter van een barbier/
herbergier uit Sint-Truiden) op 9 januari 1864, hebben we reeds vermeld en kan geïllustreerd worden aan de hand van de huwelijksakte op het stadsarchief van Sint-Truiden. Alle
12 kinderen werden geboren in Hasselt, ook de eerstgeborene Maria Hubertina Henrica (1)
op 24 oktober 1864.
Vervolgens een tweede dochter Elisabeth Maria Henrica (2) op 5 april 1867 en een jaar later een eerste zoon Hubertus Antonius Joseph Henricus (3) op 21 december 1868. Deze
zal later huwen met Maria Dymphna Valeria Leuris uit Hasselt. Hij werd eerst brouwersmeesterswerkman en later handelsreiziger, woonde o.m. in Tienen en Hoei en verhuisde in 1905 naar Antwerpen. Zijn grote liefde was het toneel. Zij hadden twee dochters, beiden geboren in Tienen: Maria Josephina Godefrida Gabriella (1896) en Lucie Maria Josephina Hubertina (1898). Lucie werkte op een ministerie, samen met haar echtgenoot met de
familienaam Vandermot en ze woonden in Laken, drève Sainte-Anne.
De vierde telg van de familie Blanckart-Hubar was Maria Henrica Hubertina (4), geboren
19 november 1870. In de familie werd Henriette ‘tante Jette’ geheten, zo zegt me Paul Blanckart uit Knokke. Deze tante Jette baatte samen met haar oudste zus Maria Hubertina Henrica een winkel uit in dameslingerie in de Carnotstraat in Antwerpen. Dat huis werd tijdens
de oorlog tot tweemaal toe gebombardeerd. Enkele jaren nadien is de oudste zus overleden
en trok tante Jette naar Brussel om er te huwen met een Nederlander die Willems heette.
Na diens dood verhuisde ze naar Anderlecht om er op een appartement te wonen tot aan
haar dood.
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De volgende in de rij is Joannes Antonius Henricus Hubertus (zelf zegt hij Huibrecht) (5),
geboren 21 september 1872. Hij huwde met Marie Hubertine Nelissen uit Alken. Hij was fotograaf in Antwerpen tot 1904 en daarna van 1904 tot 1936 eerst in de Brusthemstraat 46,
later in de Tiensestraat, 13 bis in Sint-Truiden. Hun zoon Henri Blanckart (1908-1969) zette
deze fotozaak verder tot 1951 om ze dan te verkopen aan Thérèse Bögemann (mevrouw
Leopold ‘Pol’ Robijns). Zelf verhuisde zijn enige zoon Henri, die gehuwd was met Emma
Vannitsen uit Ulbeek, naar Ganshoren. De nazaten van deze familie Robijns hebben deze
handel blijven voeren tot vandaag, momenteel evenwel op een andere locatie. Kleinzoon
Paul (van wie ik de genealogie als basis mocht gebruiken) studeerde ‘geschiedenis van de
Oudheid’ in Leuven en werd binnen de zuil van het Rijksonderwijs naar West-Vlaanderen
gestuurd. Hij is daar blijven wonen en is vandaag de nog enige levende bloedverwant van
Henri Joseph Blanckart.
Het fotografisch werk van Hubert en zijn zoon Henri was kwalitatief hoogstaand en zij slaagden er moeiteloos in om in de wijde omgeving van Sint-Truiden de naam en faam van studio Blanckart hoog te houden.

Portretten van Joannes Henricus Hubertus Blanckart en Marie Hubertine Nelissen, door Hubert
Blanckart, 1920 en 1921, olie op doek, collectie Paul Blanckart

We zijn aangekomen bij het zesde (6), een meisje, en het zevende kind (7), een jongen van
de familie Blanckart-Hubar die zeer betreurenswaardig levenloos werden geboren in 1875
en 1877.
Het jaar later werd Henri Hubert Auguste (8), geboren 17 juli 1878. Hij huwde in Ulbeek met
Maria (Joséphina Hubertina) Vannitsen, geboren te Stevoort. Naar men mij vertelde bracht
Maria een mooie bruidschat mee. Dat gaf hen al onmiddellijk de gelegenheid om een nogal
‘libertijnse’ levensstijl aan te nemen. Omdat Maria (15 jaar jonger dan haar echtgenoot) zich
wellicht stierlijk verveelde (kinderloos en met voldoende personeel om het huiswerk te
doen), zocht zij de aandacht op van een leeftijdsgenoot, een vriendelijke buurman, bovendien weduwnaar en daarna ook vaste bezoeker van het gezin, architect Jean Paul Joseph
Derè, afkomstig uit Borgloon, die in het prachtige hoekhuis van de Percéestraat met de
Schiervellaan woonde.
Men vertelde mij dat hij dikwijls op de bovenverdieping van de fotostudio langskwam R ook
al eens als August niet thuis was. Dat zorgde er voor dat de nauwlettende buren madame
Blanckart van een romance verdachten. Architect Deré had zo zijn ‘renommee’: als architect werkte hij aan dossiers voor schoolgebouwen, pastorijen en kerken in Limburg en daarbuiten. De Sint-Jozefskerk van Rapertingen was één van zijn realisaties waar hij met twee
collega-architecten aan werkte.
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Een zus van madame Blanckart, Odile Vannitsen, 2 jaar ouder dan haar zus, woonde eerst
een tijdje bij haar in en trouwde later met Jacques Stevens. Zij gingen wonen in de Weggevoerdenstraat en kwamen daarna dikwijls op bezoek. Professionele vrienden en collega’s
kwamen August vaak bezoeken in zijn studio: zo wordt de naam Wérèse uit Brussel vernoemd, maar ook fotograaf Luigi Zanoli uit Luik stond op de lijst van de vaste bezoekers.
Een ruime lijst van huispersoneel ben ik tegengekomen in de Hasseltse bevolkingregisters.
De jonge, uitsluitend vrouwelijke werksters kwamen van overal: Kortemark, Hasselt, Alken,
Zolder en Zonhoven.
Waarom de Blanckart’s om de haverklap van studiolocatie wisselden is me in de zoektocht
ook niet volledig duidelijk geworden. Aldestraat, Maagdendries, Kapelstraat, Havermarkt,
Ridder Portmansstraat, zijn slechts enkele adressen die regelmatig opduiken om later weer
te verdwijnen. Meestal werd een vroegere vestiging overgelaten aan een nieuwe fotograaf
die bij hen werd opgeleerd. Tegen betaling van een fikse vergoeding konden zij dan de oude vestiging overnemen.
Madame en August spraken onder elkaar Frans, ofwel
sprak madame plat Alkens, naargelang de gemoedsgesteldheid of aanleiding. Het gezin bleef kinderloos, wellicht door hun vrije levensstijl waar voor kinderen geen
plaats was voorbehouden. Voor de buitenwereld moest
ook alles proper en netjes zijn. Zij leefden op grote voet
en vooral madame stond in het centrum van de wereld.
Het personeel had een halve dag per week vrij en kreeg
op donderdag en zaterdag een warme maaltijd toegeschoven. In de oorlogstijd was dat erg welkom. Terwijl in
de oorlogsjaren de bevolking zich allerhande moest ontberen, konden August en madame Blanckart zich alles
permitteren wat hun hartje verlangde: 2000 frank voor
een kilo koffie op de zwarte markt of regelmatig een half
varken van een sluikslachter. Ze kwamen niets te kort.
Om hun egocentrisch karakter te illustreren: bij bombardementen mocht iedereen van het personeel mee gaan
schuilen in de kelder van de studio, terwijl er slechts
twee gasmaskers waren, die ze voor zichzelf bewaarden.

Studiofoto van August Blanckart, ca.
1910, collectie familie Brans

Tijdens de oorlog verdiende de studio grof geld aan de ijdelheid van de Duitse officieren die
zich lieten fotograferen in hun dreigende en indrukwekkende uniformen. Maar onmiddellijk
na de oorlog kwamen de Amerikaanse soldaten zich verdringen aan de studio om zich te laten vereeuwigen, al dan niet met hun plaatselijke oorlogsliefjes. Wat naam en faam had in
Hasselt en ruime omstreken, werd door de studio geportretteerd: schepencolleges, militairen, rechters, jubilerende verenigingen,R We vergeten vooral een reeks dames die door de
natie gekroond werd tot Miss België. De foto’s werden steeds gepresenteerd in stijlvolle
mapjes, die de tijdsgeest hielpen illustreren. Sommige foto’s die het als extra konden of
mochten gebruiken, werden door de penselen van de artistes-peintres, soms bescheiden,
maar uitzonderlijk ook wel overdadig ingekleurd, neigend tegen de kitsch, maar steeds binnen de grenzen van de goede smaak. Zelfs de theatrale achtergronden werden vervangen
door eigen ontworpen art deco geïnspireerde decors. Door een effectrijke verlichting, die
nieuw was in die tijd, kon hij de stijl van de studio personaliseren.
De charmeportretten van menige Hasseltse schone ontstonden moeiteloos in dit decor en
vonden hun weg naar leefkamers om de bewondering van de bezoekers op te wekken.
De creatieve kwaliteiten van August spraken ook uit een aantal typische en sfeervolle
8

landschapsfoto’s, die hij gebruikte als voorstudies voor zijn schilderijen. Met wat moeite en
donkere-kamertechnieken zou hij het niveau van Leonard Misonne en Gustave Marissiaux
makkelijk kunnen evenaren.
Oordeel zelf: de zwart-witfoto van ‘de hoeder met het gespan op de bosweg’ (van studio
Blanckart) kan een perfecte basis zijn voor een lang vergeten ‘oliebroomdruk’ waarmee de
Belgische picturalisten internationale faam oogstten.

Collectie Het Stadsmus (inv.nr. 2000.0076.00)

Het is onmogelijk nu nog te achterhalen waarom August en zijn broer niet met de artistieke
stroming van de picturalisten hebben meegewerkt. Zij hadden beiden de gave van het
beeld, artistieke visie en het cliënteel. Nu lijkt het dat de landschapsfoto de eerste stap was
om het opgemerkte beeld mee te nemen en om dat dan later in een schilderij toe te passen.
Hiervan hebben we echter geen directe bewijzen. Feit was wel dat zowel August als Célestin talent hadden als kunstschilders. Er zijn niet zoveel voorbeelden van.
Er zijn in de kunstgeschiedenis andere voorbeelden die zich van de fotografie bedienden
om één of meerdere beelden te gebruiken als basis van een groter werk: vooral over René
Magritte, Paul Delvaux, Henri Evenepoel en Fernand Khnopff zijn daar goede Belgische
voorbeelden van.
August was geïnteresseerd in de nieuwe technieken. Zo was hij er in Hasselt als één van
de eersten bij toen een parijzenaar zijn ‘phonograaf’ kwam demonstreren. De demonstratie
vond plaats in Hotel-Café Ortmeier-Blockmans en werd door een foto vereeuwigd.
De dag voor zijn overlijden heeft August nog gevraagd aan zijn opvolgster om de zaak steevast te blijven behouden in het hoekhuis van de Ridder Portmansstraat, in plaats van naar
de Modern te verhuizen, een pand op nummer 23 van de Havermarkt, wat verderop en aan
de overkant van de straat, door het gezin van Célestin in gebruik, zijn jongere broer. Sinds
zijn vertrek naar Rouen werd het als extra uitstalraam benuttigd. August wilde opnieuw wat
meer gaan schilderen, als dat ten miste mocht van de ‘baas’, waarmee hij zijn echtgenote
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bedoelde. In 1952, het jaar van August zijn overlijden, was het
familiebezit aangegroeid tot twee handelshuizen in de Ridder
Portmansstraat en een appartement in Knokke. Na het overlijden van haar man August, woonde Maria, die iedereen met het
nodige respect ‘madame Blanckart’ bleef noemen, op een soort
appartement gelegen op de eerste verdieping van het gekende
hoekhuis van de Ridder Portmansstraat. De balkonkamer op de
hoek was haar living. In hetzelfde huis woonde tegelijk ook het
jonge gezin van de opvolgster Armande Verdingh en Jean
Brans met hun kinderen. De te betalen overnameprijs en de
huur lag verschrikkelijk hoog. Het huis was een puinhoop, tot op
de draad versleten, uitgeleefd. De nieuwe bewoners hebben dat
stap voor stap met veel geduld en inzet tot een comfortabele
woning aangepast. Madame Blanckart bracht haar laatste levensjaren door in het rusthuis Sint-Elisabeth in Sint-Truiden.
Maria Hubertina Angela (9) werd geboren op 2 november 1879. August Blanckart, ca. 1950
(collectie Jean Nicolaï)

Mathias Hubert Célestin (10) werd geboren op 4 september 1881.
Net zoals zijn vader en broers August en Hubert werd Célestin fotograaf, maar vooral ook
verdienstelijk kunstschilder. Van alle zonen was hij degene die over de grootste artistieke
gaven beschikte. Het gebeurde soms dat hij een schilderij maakte en dat zijn broer er zijn
handtekening onder zette. Op het vlak van het fotografievak vinden we ondertekende foto’s
terug met Stin Blanckart. We mogen dat interpreteren als foto’s van zijn hand. Hij maakte
ook foto’s buiten de studio, echte documentaire fotografie. De foto’s van de gefusilleerde
soldaten, optochten, stoeten, folklore en religieuze evenementen en het bezoek van het koningspaar aan Hasselt zijn daar goede voorbeelden van. Er sprak (en spreekt nog steeds)
een soort van engagement uit dat we vooral opmerken bij de foto’s van militaire aard of van
manifestaties, een totaal andere dan die van zijn oudere broer. Voor de buitenwereld leek
het alsof de beide broers een fraternale harmonie respecteerden in de uitoefening van hun
beroep, maar hier en daar merk ik toch een bepaalde vorm van concurrentiestrijd.
We kunnen deze documentaire reeksen zeker als reportagewerk catalogeren, maar ze waren van uitstekende kwaliteit, ondanks hun onvervangbare waarde als tijdsdocument en
tijdsregistratie. Er waren prestigieuze opdrachten voor de bourgeoisie en de overheid, alle
lagen van de bevolking kwamen er over de vloer en betaalden de prijs die gevraagd werd.
Een typisch voorbeeld van chauvinistische bourgeoisie: de toenmalige consul van België in
Italië was een Hasselaar: Edouard Grosfils (zoon van Jaak August Grosfils) en hij woonde
in het ‘Schuttershof’ op de hoek van het Leopoldplein en de Kleine Ridderstraat. Hij bewoonde de prestigieuze Toscaanse Massonivilla in Lucca als ambtswoning en ook deze
villa moest gefotografeerd door de Hasseltse gebroeders Blanckart.
Persoonlijke details over Célestin zijn schaars, tot vandaag zelfs geen enkele afbeelding.
Zo verhuisde hij volgens het Hasselts bevolkingsregister in 1910 naar de Louisalaan 41,
Sint-Gillis Brussel, maar meer informatie kunnen we hier niet aan vastknopen. Toch was het
verloop van zijn leven interessant genoeg om deze tekst verder te lezen, want tot vandaag
weet niemand zijn overlijdensdatum of de toedracht van zijn levenseinde. In de meeste databanken staat zijn geboortedatum en -plaats vermeld, maar zijn overlijden als vraagteken
afgebeeld.
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In 1916 werden in Hasselt 19 mensen door de Duitse bezetter ter
dood veroordeeld en gefusilleerd op beschuldiging van spionage.
Voor 9 mensen werd het vonnis voltrokken in de Herkenrodekazerne. Deze foto’s komen uit een reeks waarop een massagraf en een
indrukwekkende begrafenisplechtigheid te zien zijn. Collectie Andrée
Willems
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Met zekerheid weten we dat hij huwt op 27 september 1921 te Luik met de 10 jaar jongere
Andrée Angèle Marie Lepage, geboren in Hambye (gemeente in Frankrijk, centrum van de
Calvados-streek: Basse-Normandie). Zij was enige dochter en droeg de familienaam van
haar moeder. Ongehuwd dus!
Ten tijde van haar huwelijk (1921) woonde Andrée in Parijs en werd 4 maanden eerder op
30 mei 1921 in Hasselt ingeschreven. Haar moeder woonde op dat ogenblik bij een vriend
Eugène Emile Colinet in Parijs, allée Monceau 36 en deze twee trokken na het huwelijk bij
het nieuwe koppel in op de Havermarkt 23, langs het postgebouw. Vriend Eugène Emile en
moeder Lepage overlijden respectievelijk in 1926 en 1933. Blijkbaar verteerde Andrée de
overstap van Rouen naar Parijs en verder naar Hasselt niet volledig en wou ze naar haar
geboorteland terug. Op 14 maart 1933 vinden we het koppel terug in het huis van moeder
Lepage in Rouen, rue Claude Groulard 3.
Op de hoek van de statige rue de Jeanne d’Arc, nummer 92 en de rue du Bailliage, in het
hartje van de stad Rouen, hielden Célestin en zijn echtgenote een ‘salon d’artistes’. Elke
maandag en misschien ook tussendoor nog op één of andere avond, kwamen Normandische kunstenaars, schrijvers, advocaten, muzikanten, dichters, kunstschilders, architecten
en intellectuelen samen om zich te onderhouden, een glas te drinken, zoals ze dat in de
voorname Parijse salons hadden voorgedaan. Of er alleen maar aan de beoefening van
kunsten werd gedaan is me onbekend, maar een ander zeer belangrijk en merkwaardig feit
werd mij medegedeeld.
Op 2 juli 1945 legde zij een verklaring af voor het Gerechtshof van Rouen: “ondergetekende
Lepage Andrée, echtgenote Stin Blanckart, 53 jaar oud, verklaart dat zij, samen met haar
man, actief heeft deelgenomen vanaf 1 december 1941 aan de activiteiten van de weerstand in de afdeling FPJ Libération-Nord (Forces Unies de la jeunesse Patriotique).” Het
document waarin deze informatie te lezen is, werd mij toegezonden door Marie-Christine
Hubert, die voor mij de collectie gemeentelijke archieven, onderdeel van de departementale archieven van Seine-Maritime ging doorsnuffelen.
De leider van hun netwerk, waarin zij reeds vanaf 1940 af en toe meewerkten, was Pierre
de Gaulle, broer van de generaal Charles die later president van Frankrijk zou worden.
Andrée Angéle en Célestin werden gearresteerd door de Duitse politie op 7 of 8 december
1943 en gedeporteerd voor actieve deelname aan collaboratie met de weerstand: zij leverden valse identiteitspapieren aan clandestiene weerstanders en zorgden voor de mogelijkheden om parachutisten veilig te evacueren. Evenwel zonder harde bewijzen. Zij waren
gaullisten, maar werkten ook samen met communistische weerstanders. Zij zijn aangehouden na verraad door Etienne Roche, een Franse Gestapoagent, die in het netwerk als
‘journalist’ was geïnfiltreerd. Andrée werd gedeporteerd naar Ravensbruck op 30 april 1944,
overgebracht naar Leipzig op 11 juli 1944, waar zij werd bevrijd door de Russen einde mei
1945. Zij werd gerepatrieerd op 6 juni 1945. Célestin Blanckart werd in het konvooi van 117
weerstanders op 12 april 1944 naar Compiègne afgevoerd., op 27 april getransporteerd
naar Auschwitz en op 13 mei 1944 doodgeschoten. Zijn lijstnummer was 185091. Wanneer
Andrée levend maar gebroken terugkeerde uit Duitsland blijft zij in het centrum van de stad
Rouen, Zij overlijdt er op 1 juli 1976.
De medewerkers van ‘Les Archives départementales de Seine-Maritime’ ben ik dankbaar
voor hun hulp bij mijn zoektocht naar het heldhaftig verleden van Célestin en zijn vrouw. Bij
ons hier in België staat hij in alle geschreven bronnen vermeld als geboren in 1881, maar
zonder vermelding van de datum van zijn overlijden, dat kan vanaf nu aangevuld.
Ook het voorlaatste kind (11) van de familie Blanckart-Hubar wordt als levenloze zoon geboren op Allerzielen in 1882.
Er is nog een laatste kind in de familie dat slechts 13 dagen zal leven: Joanna Elisabetha
Hubertina Francisca (12) (4 april 1884 – 17 april 1884).
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Fotografen in Hasselt 1863-1900*
• Gust GHUYS-Betsy DELEE, Kapelstraat 37 (eerst Hasselt, dan 1894 Luik, 1899 SintTruiden);
• Jos NELISSEN-GOTTHOLD, 1888;
• J. H. GOTTHOLD (vader), 1866;
• GUSTAVE, 1876;
• BLANCKART frères, Kapelstraat, 69, 1894;
• Henri BLANCKART, Sint-Truidersteenweg, 3, 1863;
• Henri BLANCKART & fils, 1890;
• Aug. & C. BLANCKART frères, 1894;
• G. VAN LAER(E) , 1865;
• Leopold DARIMONT, 1900.
* volgens: S.F. Joseph, T. Schwilden & M.-C. Claes, Directory of Photographers in Belgium
1839-1905, Antwerpen en Rotterdam, 1997
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Overzicht Kunst in de Kijker 2000-2005:
(nog steeds te verkrijgen aan de museumbalie!)
2000: 90. Schilderij “Portret van Dr. L. Willems” (1822-1907), 1878, Godfried Guffens (1823-1901); 91. Maquette tweedekker Farman Type III,
1985; 92. Zespuntige “Ster” van de Roode Roos, 1627; 93. Litho “Gezicht op de Leopoldplaats”, ca. 1860, C. J. Hoolans; 94. “Analemmatische
zonnewijzer” in de museumtuin, 2000; 95. Portret van Ridder Guillaume de Corswarem (1799-1884); 96. Pastel “Portret van mevrouw Leynen
(1842-1920)”, 1919, G.J. Wallaert (1889-1954); 97. Keramieken sierschotel “Irissen”, ca. 1896-1905. 98. Banier “Société Royale de Musique et
de Rhétorique”, 1858.
2001: 99. Hasselts zilver: aanwinsten 1996-2000; 100. Schilderij “Stadspanorama van Hasselt”, 1915, Jos. Damien (1879-1973); 101.
Uithangteken “Tabakskarot”; 102. Karikatuurtekeningen “10 Hasseltse figuren”, Stef Vanstiphout (1931-1995). 103. Sporttrofeeën 11e
Linieregiment: “Coupe du Roi Albert” & “Coupe Prince Léopold” (2); 104. Affiche “Ville de Hasselt, 1882, programme des fêtes qui auront lieu à
l’occasion de la kermesse...”, 1882; 105. Staande klok met uurwerk, 1761, Joannes Augustinus (ca. 1735-1790), Hasselt; 106. Schilderij
“Overhandiging van het vrijheidscharter door Graaf Arnold IV van Loon aan de stad Hasselt”, 1846, Godfried Guffens (1823-1901); 107. Affiche
“KEMPO - bronnen en limonaden”, Druk. E. Roose, Hasselt.
2002: 108. Zes wandkleden over “Het Sacrament van Mirakel van Herkenrode”, 1917, Jos. Damien (1879-1973); 109. Portretten van de vier
abdissen van Herkenrode: “ Twee eeuwen, twee werelden”; 110. Restauratieverslag “Rederijkerskraag De Roode Roos”; 111. Keramische vaas
“Ros Beiaard en de Vier Heemskinderen”, Simonne Reynders(1924); 112. Keramische vaas in lusterglazuur, Céramiques Décoratives de
Hasselt (1895-1954); 113. Ontwerptekening tegelpaneel ‘Tuin met vrouw’; 114. Jaarkalender Ceysens-Roose, 1912; 115. Affiche
‘Landbouwdagen 1900’; 116. Schilderij ‘Vlaggen’, Jac. Leduc (°1921);
2003: 117. Sculptuur ‘Icarus’, Robert Vandereycken (°1933); 118. Het Hasselts muzikaal verleden van 1910-1960; 2 luxepartituren, Albert
Lefebvre (1886-1953); 119. Affiche “Langemansbier”, P. Bamps (1862-1932), M. Ceysens (1833-1927) en F. Roose (1843-1913); 120.
Vloertegels van de Herkenrodeabdij, 2 tegelpanelen en majolicategels; 121. kopergravure ‘Exlibris familie Weytens’; 122. Schilderij ‘GordonBennet’, 1924, Paul Hermans (1898-1972); 123. Henri Van Straten (1892-?), lino’s en litho’s; 124. Schilderijen ‘Geboortehuis’ & ‘Gezicht op
Romboutstoren van Mechelen’, Guillaume Ballewijns (1875-1944); 125. Uithangteken ‘In Sint-Lambertus’, 1801;
2004: 126. De kraag van de Hasseltse boogschutters; 127. Schilderij ‘Grote Capucienenstraat’, Clement Van Campenhout (1921-1997), 1961;
128. Prent ‘Gezicht op de Boulevard met links de gevangenis’, Charles Jooseph Hoolans (1814-?); 129. Offerandeschotel met in reliëf 7
(keizers)hoofden, 17e eeuw; 130. Affiche van het eerste Nederlands Eucharistisch Congres, Hasselt, 1904, Leo Jaminé (1854-1921); 131. Zes
schilderijen uit de cyclus van het H. Sacrament van Mirakel bewaard in Herkenrode; 132. Alambiek afkomstig uit Staatlaboratorium in
Guffenslaan in Hasselt, E. Adnet, Parijs; 133. Gedenkpenning “150 jaar Koninklijk Atheneum Hasselt”, Luc Verlee (°1939), 1994, 1994; 134.
Schilderij ‘Hubert Leijnen (1909-1997), hoofdredacteur van HBvL van 1929 tot 1976’, Eugène Polus, 1951.
2005: 135. Ontwerptekening voor tegelpaneel ‘Tuin met pauw en zwaan’, Manufacture de Céramiques Décoratives de Hasselt (1895-1954);
136. Beeld van de Roode Roos; uitgave in beperkte oplage t.g.v. inhuldiging monument op de Schiervellaan Hasselt, Gerard Moonen (° 1953).
***

Overzicht Kunst en Erfgoed in de Kijker:
(te verkrijgen aan de museumbalie)
2005: 1. De archeologische vondsten van Herkenrode in Het Stadsmus.
2006: 2. Jos. Damiens wandschilderingen voor het gouvernement te Hasselt (1908-1910); 3. De Kiosk en het muziekleven in Hasselt in de 19e
eeuw; 4. De kapel van Spalbeek, 5. De handboog: van verdedigingswapen tot Olympische discipline; 6. Menukaarten.
2007: 7. Stad in groei. Hasselt in de 19e eeuw; 8. De oorsprong van onze kapellen; 9. Een Hasselts bedevaartvaantje uit de 17e eeuw; 10.
Processievaandel van de Hasseltse Broederschap van het Heilig Sacrament.
2008: 11. Ets ‘Het Offer’, Jan Toorop (1858-1928); 12. Vaas in lusterglazuur, Manufacture de Céramiques Décoratives de Hasselt (1895-1954);
13. 2 zilveren kandelaars, resultaten van een onderzoek; 14. Handschrift van de Roode Roos 18de-19de eeuw; 15. Spaanse toreadors,
Romeinse ruïnes en kamelen aan de oevers van de Zwarte Zee. De exotische reizen van een Hasseltse burger tijdens de Belle Epoque.
2009: 16. Thomas Morren schildert de familie Van Elsrack.; 17. Een zeldzame skeletklok van Joannes Michael Gaspard Geraets (1791-1859);
18. Geen KEIK verschenen!; 19. Archeologische opgravingen van het bonnefantenklooster in Hasselt; 20. Pierre Cox (1915-1974) en het
hellenisme.
(Elke KEIK vanaf 2010 kan eveneens gratis gedownload worden op www.hetstadsmus.be)
2010: 21. 1910: tsaar Ferdinand van Bulgarije vliegt boven Kiewit; 22. De zuidkant van de Grote Markt; 23. De Virga Jesse in Het Stadsmus:
iconografie & cultusrelicten; 24. De Heecrabbers, kroniek van een kunstkring; 25. De collectie van Pasquasy, devotie– en doodsprentjes; 26. De
kunst van het monumentale bouwen en het achteloos vernielen.
2011: 27. Medailles, De Koloniale Dagen, 1952; 28. Hasselt aan zee. Een eeuw marineschilderkunst; 29. Tot hier en terug. Burentwisten tussen
Hasselt en Zonhoven; 30. Hasselt in de middeleeuwen.
2012: 31. Alaaf! De heropleving van de carnavalstraditie in Hasselt met speciale aandacht voor de jaren 1950; 32. Dame met lorgnet, Godfried
Guffens (1823-1901); 33. Waterhuishouding in Hasselt; 34. Campendeck; 35. Dialoog met de ruimte.
2013: 36. De bonnefantenkerk en de graflegging; 37. De uurwerkstad Hasselt; 38. Royal Nord in Hasselt; 39. De Hasseltse septemberkermis in
1896; 40. Muziek! Het College van Sint-Cecilia van Hasselt 1670-ca. 1830.
2014: 41. Hasseltse bands 1945-2000; 42. Een tinnen bord uit het Hasseltse Augustijnenklooster; 43. 50 jaar Luminé Image Art; 44. Hedwig
Pauwels; 45. Franz Anton Brändl (1720-1782).
2015: 46. Vuurpeloton in Hasselt; 47. Gedenkmonument (1856) voor de oud-strijders van Napoleon.

***
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