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Zijn leermeester Theodoor Janssens
De muurschilderingen in het koor van de kerk van Poesele werden vervaardigd door het atelier van Theodoor Janssens dat geves8gd was in de Korte Munt in
Nevele. De vader en grootvader van Theodoor waren koper- en blikslagers op de Markt in Nevele.
Theodoor (°1852) en zijn broer Karel (°1848) werden schilders van religieuze taferelen en heiligenbeelden. Karel verliet Nevele en richKe in de Onderstraat (later in
de Kammerstraat) in Gent een schildersatelier op.
Beide broers werkten enkele keren samen o.a. voor de polychromie van het koor van de kapel van het Berlaimont-klooster te Brussel en voor de decora8e van het
Sint-Lucassalon op de wereldtentoonstelling van Antwerpen in 1885 schilderden ze twee panelen "De Jacht" en "De Visvangst".

Woning van Theodoor Janssens in de Korte Munt

Het koor van de kerk van Poesele geschilderd door Theodoor Janssens

Het zwaar beschadigde koor in oktober 1918
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In de “Oudheidkundige inventaris van Oost-Vlaanderen” uit 1912 worden de gebroeders Janssens als volgt geciteerd: "Tot de meest interessante Sint-Lucasateliers uit
de beginperiode behoort zonder twijfel dat van de gebroeders Theodoor en Karel Janssens die in 1880 het achtste jaar schilderkunst van het Gentse insGtuut
voltooiden. Beiden richJen een kunstatelier op, ze hadden een kunstzaak te Nevele en te Gent, legden zich vooral toe op het uitvoeren van wandschilderingen,
decoraGef schilderwerk en het polychromeren van beelden, ze hadden een ereplaats in de kerkelijke kunst."
In het atelier van Theodoor Janssens werkten een <ental personen van Nevele en omgeving waar ze werden opgeleid tot decorateur en beeldenschilder, onder de
leerlingen zijn er die later zelfstandige schilders werden zoals Karel Verpoest, Jozef Sergeant, Gustaaf Van Laere, Frans en Jules Van Huﬀel, Emiel Dossche en zijn
bijzonderste leerling Felix Beryngier die later zelf een atelier zou oprichten. Theodoor Janssens overleed in Nevele op 24 februari 1899.

De sierbanden en de guirlandes aangebracht
door Theodoor Janssen in de kerk van Nevele
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