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Aanvulling op de fotorubríek
ín Vlaamse Stam 2079-3

Henri Diericl«x geïdentific erd

ln de fotorubriel< van Vtaamse Stam 5 van 2019 schreef
jl< over de leerlingenidentificatie op een l<tasfoto van

het Sint-Romboutsco[[ege te Mecheten.
Er bleven nog drie anonieme leertingen over en vier
mogel.ijke namen: Atbert Holemans, Joseph Tine[, Louis
Wijcl<mans of Henri Diericl<x. Joseph Tinel hadden we
a[ met redetijl<e waarschijnlijkheid geïdentificeerd {de
uiterst rechtse teerting).
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de 3 anonieme leerlíngen díe op een oudere

Op het eerste gezicht is er meteen een getijl<enis met de
middelste leer[ing. Een nauwl<eurige vergel.ijking, met
tinks Dierickx op de ktasfoto 1897, midden op het bidprentje en rechts op de ktasfoÍo 7894-1895, bevestigt dat.

Hoewel de foto's onder heel verschittende hoel<en genomen zijn, zien we toch dat de gezichtsverhoudingen
identiel< zijn. De sterl< terugwijkende haartijn was als
tiener aI. duidel.ijl< te zien. De neus en de oren zijn bij de
oudere man groter geworden, dat is normaal. De mond
en de lijnen errond l<omen duidetijk overeen. De opvatlende wa[ten onder de ogen zijn op het bidprentje tichter van l<teuL maar nog duidetijk zichtbaar.

foto stoan.

opperde een mogetijl<e l<andidaat uit de bevotl<ingsregisters: Henri Diricl<x geboren in Mechelen !2-91879. Maar zonder foto l<onden we geen uitsluitsel
ll<

l<rijgen.

over het hoofd
Het bLijkt dat
zag in de bevoU<ingsregisters. Want ondertussen dool<
il< een andere l<andidaat

er via een aandachtige lezer, de heer De Croen, met een
Diricl<x-tal< in de fami[ie, nieuwe informatie op.

De heer De Croen had naast de gesuggereerde Henri
Diricl<x {'1879 Mechelen, schrijnwerl<eri gehuwd met
Seetde) ool< een Henri Dierickx ("1877 Mecheten t!933
Mecheten) in de stamboom.
Deze [aatste was drul<l<er-uitgever en archivaris-bibLiothecaris van de stad Mecheten. Cezien zijn beroep een
veel ptausibelere l<andidaat dan de eerste, maar nog
steeds niet te bewijzen.

De hoofden zijn oV de drie foto's niet even groot, dat
vatt op. Het heeft te mal<en met de hoel< waaronder de
camera stond samen met de hoel< waaronder Henri zijn
hoofd hiel.d. Voor l(tasfoto's stond de camera retatief
hoog om iedereen goed in beeld te l<rijgen. Daardoor
zijn de hoofden van de leertingen op de voorste en middetste rij iets meer in bovenaanzicht te zien ats ze hun
hoofd niet oprichtten naar de camera.
Op de linl<se foto stond de camera boven Henri's hoofd
én is zijn hoofd naar beneden gel<ante[d (hij kijkt'onder zijn wenl<brauwen door'). Daardoor is er veel van
de bovenl<ant van zijn hoofd te zien. Dat maal<t ool< dat
zijn gezicht een l<tein beetje 'samengedrul<t' is door de
perspectiefwerl<ing. Dat moet je attemaal in rel<ening

brengen bij de vergel.ijking.

Tot de heer De Groen enige maanden tater een bidprentje l<on opsporen met een foto van Henri Diericl<x,
archiva ris-bi btiotheca ris va n de stad Meche[en.
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Ats oudere nran is de foto recht op zijn gezicht genomen, dus is er minder van de bovenl<ant van het hoofd

In uwe gcbeden cn H.
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Commuoiëo gcdcnkt u dcrziel van

Mijnheer Henri Dierickx
Archiaaris- Bibltothecayis dct Stad Acchclctt.
ECHTGENOOT VAN

Mevrourr Pauline Apers
geboren te Mechelen, den z6 Mei t8Z? ca aldaar godvruchtig overlcden der. z6 Februari rg33, voorzicn der

troostmiddelcn onzer Mocder de

H.

Kerk.

Hij is heengegaafl van het werk tot dc rust,
I[ Mach. H. Augustinue.
Wij baadden in vrede en geluk, en dagen van bitterheid en droefenis zijn dan ovcr onE gekomen. Onze
vreugde is wee geworden.
Isaias.
Gezegend is hij voor altijd io onze gedrchten, rrant

hij was cen bewonderenswaardige cchtgenoot,

ccn voor-

beeldigc vader, rvaardig om attijd in de gcdachtenis
voort te leven, slechts zijn geluk zoekende in de stipte
vcrvulling zijner plichten, Hij is in ons middcn door.
gcgaan als een rveldoende geest, de vrede verspreidende
en d€ harten opbeureode, altijd minzaam, altijd moedig
en vol zelfopo§ering.
H. Gregor.
Beminde echtgenoote. lievc kinderen... God heeft mii
tot zich gcroepcn. lVees mij indachtig in uwe gebedeo.
Bij God zal ik voor u biddcn. Hij zal medelijdca
hebben met uwe droeÍheid, medelijden met ulc cenaacmheid. O, mijn God, wees hun troost, hun eteun,

hun belooning.

Gii allen die mij gekend en bemirid hebt, bewaart in
urv hart het geheugcn van uw vriend cn vcrgect hem

niet in uwc gcbedeo.

',1,'
ir, ,
(,,,
'r,tl
r

I

,

lit

:

,

,:
r|lrrl
r r il(

r:

11

,

in beel.d en Lijl(t zijn hoofd een stul( l<teiner. De wenl<brauwen lijken daardoor ook iets hoger te staan.

S. Paul.
Bar»thartige Jez*s, gccf hc»t dc ccuwigc rast ! 3oo d, afl.
Zocle Hartcr lntt Jczus ctt Md?ia1 roecs ,ttijrrert toc-'
ohtchl !
3oo d. afl.
Jczns, Maia, joscfih, ih gecf U mija hefl, ttijnc àicl
roo d. afl.
c» uiju lewr !
Gelief deze aÍlaten te verlecnen aaÍr de ziel van de
zoo diepbetreurdeo aÍgestorvenc.

Henri Diericl<x stond dan wel niet vermeld in de puntenLijst van 1897, het jaar van afstuderen, maar hij is in
1957 weL correct geïdentificeerd op die afstudeerfoto.

Op de rechtse foto stond de camera ool( retatief hoog,
en Henri l<eel< een beetje naar beneden. De grootte van
zijn hoofd op de foto ligt tussen de twee vorige in.
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ls hij nu afgestudeerd of niet? Dat is nog niet duidel.ijk.

Nu bl.ijft er nog één ongeïdentificeerde leerting over,
dat moet Atbert Ho[emans of Louis Wijcl<mans zijn.

je

Als je

zelÍ een oude familiefoto bezit die in oanmerking komt om besproken,te worden in deze rubriek dan kan
een scan von voor- en achterzijde sturen naar de redactie (redactie@familiekunde-vlaanderen.be), vermeld de
nauwkeurige aÍmetingen en de dikte van het karton. Vertel er ook bij wat je ol dan niet weet over de foto en eventueel de context zoals een Íoto van de volledige

albumpagina.
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http://spoorzoeker.petereyckerman.be
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