
Waaslandse Videoclub Temse schonk
gedigitaliseerd filmarchief aan gemeente
De Waaslandse Videoclub Temse heeft het hele filmarchief van de gemeente en 
van de club gedigitaliseerd en aan het gemeentebestuur geschonken. Dat gebeur-
de op vrijdag 2 juni tijdens een feestzitting op het gemeentehuis. Burgemeester 
Luc De Ryck leidde het gebeuren in, inclusief de 30’ durende compilatie van oude 
filmbeelden. Voorzitter Eddy Van Acker belichtte de evolutie van het medium film 
en gaf technische toelichting bij de schenking. Walter Dierick en Hugo Bredael 
overhandigden de gedigitaliseerde ‘relikwie’ en de inventaris aan de burgemees-
ter, die ze op zijn beurt doorgaf aan gemeentearchivaris Digna Coppieters.

Temse heeft een rijke geschiedenis en gelukkig ook een rijk archief. Het medium 
film neemt daarbij een bevoorrechte plaats in. De gemeente verwierf doorheen 
de jaren - vooral via schenkingen - een omvangrijk filmarchief. De oudste beelden 
zijn ontleend aan de Franse speelfilm ‘De zwaluw en de mees’, die zich deels 
afspeelt in de Scheldegemeente. De film kwam in 1920 uit, maar de beelden van 
Temse dateren van voor WO I. 

Temse bekwam via de nazaten van de eigenaars van de cinema’s Roxy en Scala 
ook het beeldmateriaal dat doorheen de jaren over Temse werd getoond in het 
wekelijkse cinemanieuws (Belgavox e.a.): beelden over de Boelwerf (o.a. bezoek 
van Koning Albert bij een tewaterlating, 1926), over Temses legendarische 
internationale worstelaar Jan Roosen (1925), de herstelling van het beweegbaar 
gedeelte van de Scheldebrug (1924) e.a. Heel wat beeldmateriaal is in het eerste 
decennium na WO II (door fotograaf Eugène Coolssens) gemaakt en toont 
wondere beelden van o.a. ter ziele gegane evenementen als de processie, de 
Kruisweg, 1 mei-, 11 november- en Rerum Novarumoptochten, stoeten t.g.v. 
bepaalde feestelijkheden, ‘serieuze wandelingen’ e.a. 

Toen de Waaslandse Videoclub Temse in 1994 van start ging, groeide een sa-
menwerking met het gemeentebestuur, die resulteerde in verscheidene historische 
co-producties. Tot de hoogtepunten behoren de restauratie van de Chirofilm uit 
1959 Het geheim van de zwarte map en de films De Temsenaars van de 20ste 
eeuw en Temse, van 1900 tot 2000. 

Intussen bouwde ook de Waaslandse Videoclub Temse een eigen archief op: door 
initiatieven van de club en de leden, ook door schenkingen van particulieren.
De club heeft het eigen en het gemeentelijk archief gedigitaliseerd en op één 
hedendaagse drager gezet. In dat digitale filmarchief zitten 820 filmpjes, in totaal 
175 uren film. Voor de veiligheid werden 3 kopies gemaakt, die op 3 verschil-
lende adressen worden bewaard. Al die filmpjes werden door Hugo Bredael 
gearchiveerd: een indrukwekkende lijst, waarin je via een eenvoudige zoekfunctie 
in een mum van tijd kan terugvinden in welk bestand de beelden die je zoekt zich 
bevinden. Ook het kopiëren van filmbeelden die je zoekt, vraagt door de digitali-
sering slechts een fractie van de tijd die vroeger nodig was. 

Ontbrekend beeldmateriaal
Van 2 essentiële items is helaas geen beeldmateriaal voorhanden. Er zijn geen be-
wegende beelden van Temses beroemdste zoon Priester Poppe (en waarschijnlijk 
bestaan die ook niet). Er zijn tot dusver ook geen beelden aangetroffen van het 
grootste evenement in de geschiedenis van Temse: de Internationale Vliegweek 
voor Watervliegtuigen in 1912. Van dat laatste event zullen zonder twijfel film-
beelden bestaan, maar ondanks een ware kruistocht over de hele wereld zijn ze 
tot dusver niet gevonden.
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