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Het museum
en haar geschiedenis
‘De-Puydt-museum straat’ voor
de oorlog

Bij de opening van het museum in 1861 neemt Charles Allo, vriend van de
overledene, de leiding van het museum op zich; in 1881 wordt hij opgevolgd
door Edouard Swynghedauw, directeur en docent van de Benoît-De-Puydt
tekenacadémie.
Het museum kan de collectie van het begin uitbreiden dankzij de inkom
sten uit de eigendommen die worden beheerd door de stichting De Puydt,
de depots van kunstwerken door de Franse staat en de vrijgevigheid van
talkrijke donateurs (Louis-Henri Hans, Camille Debert, Ignace de Coussemaker,
commandant Klémer…). Er konden nieuwe afdelingen worden geopend:
munten, archeologie en natuurlijke historie. De verzamelingen worden
beschreven in een gedetailleerd inventaris door Edouard Swynghedauw, die
echt de taak van een conservator op zich neemt.

De Eerste Wereldoorlog
In 1912 wordt Emile Théodore, conservator van het museum voor Schone
Kunsten in Rijsel/Lille, verantwoordelijk voor de collecties.
Gezien de verontrustende politieke situatie in Europa besluit de stad aan de
Belgische en in Ieper gevestigde fotograaf Antony de opdracht te geven om de
verschillende zalen van het museum vast te leggen.
Het museum in 1914
Dhr Antony, fotograaf in Ieper

Van oktober 1914 tot april 1918 installeren de Britse garnizoenen en die van de
Commonwealth zich in Belle/Bailleul. Het museum wordt door de soldaten die
het komen bezichtigen het «Kleine Cluny van het Noorden» genoemd.
Op 6 maart 1918 evacueren twee vrachtwagens onder leiding van luitenant
Sabatté een klein deel van de collecties van het museum naar Normandië (Eu
en Martainville). Na de oorlog komen deze werken terug. Zij worden dan eerst
geëxposeerd in Hazebrouck en pas later in Bailleul. En 1927 wordt een tijdelijk
museum geopend in gebouwen van de bank de «Caissse d’Épargne» en van de
fabriek van Emile Hié.
Jammer genoeg zijn de werken die in Bailleul zijn achtergebleven gestolen of
vernietigd tussen april en augustus 1918, tijdens de vijandelijke bombardementen en die van de geallieerden die de stad compleet vernietigd hebben.
Een van de zeldzame onderdelen van het huis die terug zijn gevonden in
de puinhopen is een stenen leeuw die een steunmuur van de haard van de
keuken versierde (te zien op een foto uit 1914). Wonderlijk genoeg is de tweede
leeuw van deze haard vastgemetseld in de bar van de stedelijke feestzaal in de
rue de Lille.

Brief van Dhr Antony, fotograaf, in 1922
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De wederopbouw

Voorgevel van het
heropgebouwde museum

Het plan voor de wederopbouw van Bailleul dat door de Franse staat
wordt goedgekeurd in 1920 bepaalt dat het museum op haar oude plaats
wordt heropgebouwd, maar in neovlaamse stijl. Dit gebeurt onder leiding
van architect Louis Roussel. Het nieuwe museum wordt geïnaugureerd
op 15 juli 1934. De verzamelingen worden aangevuld dankzij de oorlogsschulden (zie zaal F) en nieuwe schenkingen.
Vijf jaar later, in 1939, worden de kunstwerken opnieuw in kisten opgeslagen en geëvacueerd : 40 kisten worden ondergebracht in het kasteel
van Bourbansais in Pleugueneuc, in Bretagne. Aan het eind van de oorlog
keren zij terug naar Bailleul, met enige schade.
In 1947 wordt Léon Lotthé benoemd als verantwoordelijke voor het
museum.
In 1954 wordt op de tweede verdieping een nieuwe zaal geopend gewijd
aan de folklore.

Naar het huidige museum

Diefstal in het museum
Voix du Nord, 14-15 april 1974

In 1974 mobiliseert burgemeester Legrand een aantal inwoners van de stad
om het museum nieuw leven in te blazen. Het huis is aan renovatie toe en de
kunstwerken worden in kisten opgeslagen. Op dat moment, in de nacht van 10
op 11 april 1974, slaan enkele vermetele dieven hun slag met een buit van een
paar miljoen Franse franken : beeldjes, houtsnijwerk, medailles, geldstukken
en borden van porselein en aardewerk. Ze laten echter de schilderijen compleet links liggen en proberen tevergeefs om het beroemde wandkleed van de
Vlaamse staten van 16 vierkante meter en gemaakt door Guillaume Werniers
van de muur los te maken.
Minder dan 48 uur later wordt de schat van het museum teruggevonden in
een garage in een buitenwijk van Brussel, dankzij de samenwerking tussen de
Franse en de Belgische politie.
Dankzij deze gebeurtenis komt het museum van Bailleul onverwacht in de
schijnwerpers te staan.
De stad laat nu wel werken uitvoeren om de veiligheid van het museum te
verbeteren. De heropening vindt plaats in 1975.
De vereniging van Vrienden van het museum wordt opgericht, met als doel om
het project van de gemeente te ondersteunen. Zij investeert veel in de restauratie en de aankoop van werken, tentoonstellingen, gidsbeurten en bijzondere
activiteiten.
De vereniging van Vrienden van het Museum is nog steeds erg actief en streeft
ernaar het vaste team te ondersteunen en de collecties te verrijken.
Van 1991 tot 1999 wordt door het departement «Nord» een conservator
benoemd voor Bailleul en Cassel, Laurent Guillaut. Hij blaast het museum
nieuw leven in en er wordt een klein team gevormd.
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