
De schenking van Louis-Henri Hans

Louis-Henri Hans is geboren in Belle/Bailleul in 1794 (ofwel het jaar II van de re-
publikeinse kalender ingesteld na de Franse Revolutie, dus vier jaar voor Benoît 
De Puydt). Hij sterft in Parijs op 15 juni 1879.
Hij is ongehuwd en schenkt aan zijn geboortestad een prachtige kunstverza-
meling. Deze bestaat uit 82 voorwerpen waaronder 64 schilderijen van de hand 
van eigentijdse schilders : een aantal van hen hebben werken tentoongesteld 
op de Salon van de Academie voor Schone Kunsten in Parijs.

Aan het eind van de 1e Wereldoorlog moet het museum geëvacueerd worden. 
Er wordt een lijst met alle voorwerpen opgesteld. Op 6 maart 1918 dagen er 
echter slechts twee militaire vrachtwagens op en er kan dus maar een klein 
deel van de voorwerpen worden meegenomen. Deze worden gebracht naar 
Eu en Martainville in Normandië. Van de schenking van Hans zijn maar 5 schil-
derijen overgebleven en één voorwerp, een ivoren wijwatervaatje.  

De spook-schilderijen

Met behulp van het inventaris opgesteld door de eerste  conservator van het 
museum, Edouard Swynghedauw, heeft Laurent Guillaut, conservator van de 
jaren 1990, de beschrijvingen van de verdwenen kunstwerken laten copiëren, 
op hout met de originele afmetingen. Iedereen kan ze zo in zijn eigen verbeel-
ding weer laten leven... De vijf overgebleven schilderijen zijn het Portret van de 
schenker door Laurent Cadeau (1837) en genreschilderijen. 

In 2010 vertrouwt uitgeverij Invenit voor haar collectie Ekphrasis de interpre-
tatie van een van deze schilderijen toe aan de Belgische schrijfster Françoise 
Lison-Leroy. Het gaat om Intérieur de cuisine (Interieur van een keuken) van 
Martin Drölling. Zij schetst het romantische leven van een gezin in het begin 
van de 19e eeuw, gezien door de ogen en naar de belevenissen van het jonge 
dienstmeisje. Zij koos als titel voor haar verhaal Jeanne, en douce (Jeanne, heel 
stilletjes). 
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