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Gentse patattenboer schonk Deurle prachtmuseum: “Hij wou iets terugdoen voor het Vlaamse volk”

SINT-MARTENS-LATEM / GENT - Jules Dhondt en Irma Dhaenens begonnen hun leven als simpele patattenboeren, maar eindigden als rijke industriëlen met een villa in Deurle. In hun 
achtertuin bouwden ze een gerenommeerd museum waaraan ze hun kunstverzameling schonken. Eindelijk is een deel daarvan nog eens uit de reserves gehaald.
Bart Moerman 11.03.2023

“Jules en Irma Dhondt-Dhaenens wilden gewone mensen zoals zijzelf de kans geven om van kunst te genieten”, vertelt curator Michiel Van Damme (27). Hij ging anderhalf jaar geleden aan de 
slag in het museum. “Mijn eerste taak was al die kunstwerken inpakken omdat ze verhuisd moesten worden voor verbouwingen.”
Hij was zwaar onder de indruk welke topstukken daarbij zaten. “Waarom zouden we die niet weer eens tonen?” stelde hij voor. Het resultaat is de expo Het erf met dertig toppers uit de 130 
collectiestukken.

Heuvelpoort
Het verhaal achter de collectie begint bij Jules Dhondt en Irma Dhaenens. Jules Dhondt (1898-1969) groeide op in een eenvoudige groentewinkel bij de Heuvelpoort in Gent. Samen met zijn 
broer begon hij een handel in pootaardappelen. In 1913 huwde hij met Irma Dhaenens (1892-1973) uit Zwijnaarde, die ook van bescheiden komaf was. Zij was een nuchtere vrouw van weinig 
woorden, die hem heel haar leven bijstond en ook hielp in de zaak. Zo trok ze naar Noord-Afrika om het inschepen van de aardappelen in het oog te houden. 

Het was onvoorwaardelijke liefde tussen die twee, zeggen ooggetuigen. Wellicht was die 
ook gesterkt door dat ene, duizelingwekkend grote verdriet: hun enige zoon Roger overleed 
in 1931, op zijn vijftiende, aan een hersentumor. De kunstverzameling en het museum 
lijken wel een surrogaat voor die zware klap die ze nooit te boven kwamen.

Punctueel tot op de minuut
Gelukkig floreerde de patattenhandel. Zodanig zelfs dat Dhondt in de jaren dertig geleidelijk 
bedrijven in moeilijkheden begon op te kopen om ze weer winstgevend te maken. Hij 
stond bekend als een harde, maar correcte zakenman die zich heel goed wist te omringen. 
Hij was altijd gehuld in een kraaknet pak en was punctueel tot op de minuut. Vijf minuten 
te laat op een afspraak en hij liet je niet meer binnen. “Hoe zou ik anders zoveel fabrieken 
kunnen besturen?” placht hij te zeggen.

Zijn bedrijven varieerden dan ook van breigoedfabriek Safti in Wetteren en jutespinnerij 
Dacca in Temse tot de Ledebergse drukkerij Erasmus en het aannemingsbedrijf Van 
Kerckhove en Gilson. Dat laatste bouwde overigens ook het museum.



Villa vol kunst
De zaken brachten zo goed op dat Dhondt eind jaren dertig een chique villa met strooien dak (Zodenhof) liet 
bouwen aan een Leiebocht in de Deurlese Pontstraat. Hun binnenhuisarchitect, Jozef Mees (1898-1987) – later 
bekend als abstract kunstschilder – overtuigde hen ervan dat in zo’n fraaie villa ook schilderijen hoorden te 
hangen. Het werd een nieuwe passie voor het koppel.
Ze begonnen bij de Latemse school en kochten veel Leiegezichten. Maar Mees was ook bevriend met Fritz Van 
den Berghe, waardoor het fantastische expressionistisch-surrealistische 'De droom' toegevoegd werd aan de 
collectie, net als zijn 'Leievissers'. 
Door Mees werd de smaak van het echtpaar breder, van Rik Wouters en Jean Brusselmans tot (toen) 
hedendaagse kunstenaars zoals Jan Burssens, Michel Seuphor en Mees zelf.
“Dhondt was apolitiek”, zegt curator Van Damme. Maar hij was wel heel Vlaamsgezind en steunde veel Vlaamse 
organisaties. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gaf hij zelfs 100.000 frank aan de wezen van de oostfront-
strijders. Na de oorlog vreesde hij problemen, maar hij werd niet vervolgd. Dat vertelt zijn neef Adriaan De 
Kerpel in een filmpje dat het museum over het koppel heeft gemaakt.

Van paardenweide tot museum
Op zijn oude dag begon het koppel zich af te vragen wat ze met de collectie moesten doen. Jules Dhondt en 
Irma Dhaenens wilden de werken teruggeven aan het Vlaamse volk, “dat hem zo veel kansen gegeven had”. 
Het eerste plan was een schenking aan een museum voor schone kunsten, maar ze vreesden dat de werken zo in 
de reserves zouden terechtkomen.
Toevallig kwam toen net een enorme paardenweide achter hun villa op de markt. Met grote steun van de 
toenmalige burgemeester van Deurle, Antoon De Pesseroey, lieten ze architect Erik Van Biervliet er eind jaren 
zestig een modernistisch museum bouwen. Dat was zijn tijd ver vooruit, onder meer door het fraaie daglicht
dat door de grote ramen binnenstroomde. Opende op 30.11.1968.

Hedendaagse kunst
Het doel was om in de grote hal de eigen collectie te tonen en in de andere zalen hedendaagse, liefst Vlaamse 
kunstenaars. Dat kon in die tijd nog nauwelijks. Jan Hoet kreeg met zijn museum voor hedendaagse kunst pas in 
1975 een paar zalen van het Museum voor Schone Kunsten. Op het SMAK was het nog wachten tot in 1999.
De eerste jaren kwamen bussen en bussen vol bezoekers naar het museum, maar dat verminderde. Zeker toen 
alleen nog actuele kunst getoond werd, veelal van kunstenaars die net aan de rand van de doorbraak stonden. 
Moeilijk werk was het vaak, dat enkel door kenners gepruimd werd.
De vaste collectie werd nog amper getoond. Tot grote spijt van veel kunstliefhebbers, maar zeker ook van 
Dhondts neef Adriaan De Kerpel, die betreurt dat het opzet van de stichters daarmee verwaterde. “Veel van 
die werken zijn wel uitgeleend geweest, of vormen de basis voor tentoonstellingen met hedendaagse kunst”, 
verdedigt Van Damme de lijn van het museum.
INFO: Het erf, vanaf 12 maart tot 21 mei in Museum Dhondt-Dhaenens, www.museumdd.be

Curator Michiel Van Damme:
"Op een plek van rust en bezinning, in een uniek, modernistisch gebouw 
uit de jaren zestig wordt een historische kunstcollectie opnieuw 
presenteerd met alle krediet die ze verdient, in combinatie met een 
hedendaags kunstwerk van Guillaume Bijl – een werwijzing naar de 
geschiedenis van dit museum – en met verhalen over onze stichters, 
verteld door mensen die hen hier nog ontmoet hebben."

Deze woorden maakten me nieuwsgierig en zetten me aan tot een bezoek!

Eerste steenlegging van het Museum Mevrouw Jules Dhondt-Dhaenens op 19.09.1967

Realisatie van de tentoonstelling "Het Erf" in 2023

http://www.museumdd.be/


Villa zogenaamd "Zodenhof" met aangelegde tuin, gebouwd in 1938 naar ontwerp van Fritz Coppieters in opdracht van 
het echtpaar J. Dhondt-Dhaenens, stichters van het erachter gelegen museum dat hun naam draagt. 
Beschilderde gevels met overstekend strodak met dakvensters. 
Ruime horizontale vensters uitziend op de tuin en het Leielandschap.
Is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Villa Zodenhof.
Deurle Pontstraat 94 (Sint-Martens-Latem)



Irma Dhondt-Dhaenens ontvangt prins Albert 
van België in de breigoedfabriek NV Safti.



Jules Dhondt ontvangt prins Albert van België in de 
breigoedfabriek NV Safti. Uit het archief van 
Museum Dhondt-Dhaenens.

Jules Dhondt auf dem Friedhof von Gentbrugge
begraben.



Opening Museum Dhondt-Dhaenens, 1968



Het Erf
De tentoonstelling Het Erf verkent de collectie van Irma en Jules Dhondt-Dhaenens, waarvoor zij in 1967 het ‘Museum Mevrouw Jules Dhondt-Dhaenens’ lieten bouwen te Deurle. Nu, 56 jaar 
later, bestudeert Museum Dhondt-Dhaenens de oorsprong van zijn eigen bestaan aan de hand van een selectie historische kunstwerken en nooit eerder getoond archiefmateriaal. De 
tentoonstelling is het resultaat van een intensieve zoektocht naar de persoonlijke verhalen over de collectie en haar stichters.
De collectie van MDD is een tijdscapsule die het verhaal vertelt van een geëngageerd mecenas koppel dat zich inzette voor de bevordering van het Vlaamse cultuurlandschap. Irma en Jules 
Dhondt-Dhaenens kochten kunst vanuit een sterke betrokkenheid met de kunstenaar en de Leiestreek, zoals blijkt uit sommige radicale keuzes.
Geschilderde interieurs en landschappen zijn een thematisch zwaartepunt in de collectie. De interieurzichten van Edgard Tytgat en Rik Wouters verwijzen naar het huiselijke karakter waarin het 
koppel hun verzameling waarmaakte. Irma en Jules Dhondt-Dhaenens lieten zich fotograferen naast Salon bij Georges Giroux van Rik Wouters (1912) ter ere van hun 55-jarig huwelijk. Hun liefde 
voor het landelijke Vlaanderen bracht hen tot de intieme landschappen van Gustave De Smet en Constant Permeke. Ook een meer abstracte benadering van het landschap door Jean Brusselmans 
en Ramah (artiestennaam van Henri-François Raemaekers) maken deel uit van de collectie.

Het Erf speelt in op de persoonlijke aard van hun verzameling en het artistieke en politieke klimaat waarin de collectie is ontstaan en wil vooral nieuwe dialogen tussen de kunstwerken met een 
frisse blik mogelijk maken.
Naast de historische opstelling in de patio-ruimte, wordt de Sorry-installatie van Guillaume Bijl getoond. Dit zet de historische samenkomst tussen erfgoed en hedendaagse kunst in MDD voort.

Patiozaal van het museum in 1968 Jules Dhondt (zittend) ontvangt zijn gasten tijdens de officiële opening in 1968Irma Dhaenens opent officieel het museum

https://museumdd.be/collectie
https://museumdd.be/tentoonstelling/sorry




Dit werk is opgenomen in de topstukkenlijst van de Vlaamse overheid 
binnen het kader van het topstukkendecreet.





Irma en Jules 
Dhondt-Dhaenens 
bij het werk 
Christus aan het 
kruis van James 
Ensor in hun Villa 
Zodenhof, 1963.







Irma en Jules poseren in villa Zodenhof bij een sculptuur van Geo Verbanck en
het werk Salon bij Georges Giroux van Rik Wouters. 
De foto werd genomen ter ere van hun 55-jarig huwelijk in 1968



Jules, Irma en hun personeel Aimé en Angèle Meirhaeghe -De Keyzer, de hovenier en Martha Dhondt. Aan de muur het
werk Salon bij Georges Giroux van Rik Wouters.

















vlnr. Jan Martens, Jozef Mees, Michel Seuphor, onbekend persoon, 1971

In de jaren rond de opening van het museum in 1968 vervulde kunstenaar en binnenhuisarchitect 
Jozef Mees (1898–1987) een essentiële rol binnen het aankoopbeleid als artistiek adviseur van Jules 
Dhondt. Mees was bevriend met Frits Van den Berghe en een verdediger van de abstracte kunst in 
België. Hij bood ook stelselmatig kansen aan jonge kunstenaars. Zo kocht hij in nauw overleg met 
Jules Dhondt werk aan van onder meer Pol Mara, Jan Burssens, Anne Bonnet en Paul Van Gysegem.







Guillaume Bijl, Sorry-installatie (detail), 2013–2023. 
Courtesy van de kunstenaar.











Niet alle 30 tentoongestelde werken 
worden in dit verslag beschreven.

U kunt ze allemaal vinden op 
https://museumdd.be/collectie.

Een bezoek aan de tentoonstelling 
'Het Erf' is aan te bevelen, evenals 
een bezoek aan de 'Wunderkammer'.

https://museumdd.be/collectie
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