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INLEIDING 1
Jozef Chalmet werd geboren op 11 maart 1897 in Sint-Kruis-Winkel. Als arbeider bij het
chemische bedrijf Kuhlmann in de Gentse kanaalzone schreef hij in 1919 namens zijn
werkmakkers een artikel over de lonen en werkomstandigheden in de fabriek. De publicatie
ervan in Vooruit leidde tot zijn ontslag, maar de socialistische vakbond uit Gent stelde hem
voor in Zelzate een syndicale organisatie op te richten en gaf hem hiervoor een opleiding.
De Federatie der Socialistische Vakbonden Zelzate en Omtrek was een succes en snel werd de
stap gezet naar het politieke terrein. Met Chalmet als lijsttrekker wonnen de socialisten
systematisch terrein. In 1925 werd Chalmet verkozen als volksvertegenwoordiger en in 1933
werd hij voor het eerst burgemeester. Tot zijn plotse overlijden op 14 september 1962 bleef
hij burgemeester en volksvertegenwoordiger. Inhoudelijk valt zijn politieke activiteit op door
twee thema’s die niet zo evident zijn binnen de socialistische beweging: aandacht voor de
problematiek van de landbouwers en de verhouding tussen godsdienst en socialisme. Verder
omschreef hij zichzelf in 1936 als ‘anti-militarist in het diepst van mijn ziel’.
Van de lange en gevarieerde carrière van Jozef Chalmet was tot voor kort geen archief
bekend. Annie Chalmet, zijn dochter, overhandigde een aantal archiefstukken die een beter,
zij het nog zeer onvolledig beeld geven van het leven en werk van Chalmet. Het gaat om een
groot aantal foto’s, zeldzame exemplaren van tijdschriften waar hij aan meewerkte en een
aantal archiefstukken die een fragmentair beeld geven van Chalmet als mens en politicus.
Slechts een gedeelte van de stukken is origineel, de rest zijn kopieën. Het archief bevat 8
nummers uit de periode 1920-1962, opgeborgen in 1 archiefdoos. Dit archief is niet
raadpleegbaar.
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STORTINGSLIJST
1

Militair zakboekje van J. Chalmet.
1920

2

Brieven van E. Anseele sr. e.a. aan J. Chalmet betreffende gelukwensen bij het
huwelijk van J. Chalmet op 12 januari 1932.
1932
1 omslag

3

Brieven, gelegenheidsdrukwerk, notities, knipsel en affiche betreffende
eerbetuigingen, familiale aangelegenheden, revue “De wereld op zijn kop”.
Z.d.
1 omslag

4

Gelegenheidsdrukwerk betreffende het overlijden van J. Chalmet op 14 september
1962.
1962
1 omslag

5

Brief, knipsel en pamfletten betreffende de benoeming tot burgemeester,
gemeenteraadsverkiezingen van 16 oktober 1938, wetgevende verkiezingen van 2
april 1939 en gemeenteraadsverkiezingen van 12 oktober 1958.
1933, 1938-1939, 1958
1 omslag

6

Omzendbrieven, pamflet, knipsels betreffende huldigingen van J. Chalmet bij 25-jarig
parlementschap en 25-jarig burgemeesterschap.
1950, 1957
1 omslag

7

Specima betreffende “de klaroen van het noorden – katholiek weekblad voor Zelzate
en omstreken”.
1939
1 stuk

8

Pamfletten betreffende propaganda van de liberale en katholieke partijen voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 17 november 1895 en 20 oktober 1907.
1895, 1907
1 omslag

1 stuk
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OVERGEBRACHT NAAR ANDERE DEPARTEMENTEN
Bibliotheek
• De Waarheid : kiesblad der Socialistische Partij Zelzate 1938. 1 nr.
• De Buitenkiezer (1914) (mei).
• Het Noorderlicht Weekblad der Federatie van Vakbonden te Selzaete en
omliggende BWP. 10 (1931) 47; 12 (1932) 11; 16 (1936) 6; 18 (1938) 21; 19
(1939) 1, 18, 21, 26, 28, 32, 39, 41-42, 44, 51; 20 (1940) 5.
• Het Noorderlicht : Weekblad BSP-gewest Zelzate. 44 (1950) 9
• Jozef Chalmet : 25 jaar burgemeester, (1958)
• Noorderlicht weekblad BSP arr. Gent-Eeklo 25 (1945) 2, 33, 35.
• Voor Allen : speciale uitgave verkiezingen 2 april 1939.
Beeld & Geluid
Affiches
Stemt voor de socialisten (wetgevende verkiezingen 1949).
Foto’s
• Selectie uit losse foto’s i.v.m. Jozef Chalmet
• Selectie uit volgende foto-albums – Bezoek aan Parijs – Begrafenis van
Jozef Chalmet – Ter herinnering aan zijn 25-jarig jubileum van
burgemeester – Ter gelegenheid van zijn 25-jarig parlementair jubileum –
Internationale Toeristische Tentoonstelling (Pasen 1956).

4

