
KAREL VAN DE WOESTIJNEHulde op 24.08.2019

Hij overleed op 24 augustus 1929 in zijn villa La Frondaie 90 jaar geleden!

aan de Oude IJzerenweg, thans Leebeekstraat 10. 
Herdenkingscomité Karel van de Woestijne in Zwijnaarde 

juehe 2018
story

Quellen: Eigene Fotos, diverse Prospekte und das INTERNET



Het Herdenkingscomité Karel Van de Woestijne in Zwijnaarde nodigt uit 
op de jaarlijkse BLOEMENHULDE 
op zaterdag 24 augustus 2019

16:00 u.: Voorstelling van de restauratie van het graf van de familie Van de Woestijne op het
Campo Santo door Rudy Pieters – samenkomst voor de Sint-Amanduskerk te Sint-
Amandsberg.

18:00 u.: Bloemenhulde aan het borstbeeld van Karel Van de Woestijne voor ‘La Frondaie’,
Leebeekstraat 10, Zwijnaarde.
Verwelkoming door Arthur De Decker, voorzitter van het Herdenkingscomité.
Rudy Pieters belicht het borstbeeld van de dichter door Jozef Cantré.
Bernard Verstraete brengt een ode aan Karel Van de Woestijne.
Elise Miche, leerlinge van het Sint-Janscollege, draagt gedichten voor.

18:30 u.:Wandeling over de Zoé Borluutbrug naar het infobord op het Modderenmanpad
Paul De Loore brengt enkele gedichten uit ‘De Modderen Man’.

Receptie

Starfotograaf Marc Careel houdt liefdevol elk moment vast!
Mijn foto's zijn slechts een kleine bijdrage.



16 uur samenkomst voor de Sint-Amanduskerk te Sint- Amandsberg.
Centrum Sint-Amandsberg met voormalig gemeentehuis en Sint-Amanduskerk.



Sint-Amandsberg is een deelgemeente van 
de Belgische stad Gent in de provincie Oost-
Vlaanderen. De gemeente was zelfstandig tot 
de fusie met Gent in 1977. 
Sint-Amandsberg telt 23.143 inwoners op 
599 ha. Het is naar inwonersaantal gemeten 
na Gent zelf de grootste deelgemeente van 
de stad.

Sint-Amandsberg telt verschillende wijken, 
zoals het Westveld, de Oude Bareel en de 
Achtendries.

De vroegst bekende nederzetting op deze 
plaats dateert uit de 7de eeuw. 
De heilige Amandus van Gent wekte volgens 
de legende een persoon terug tot leven 
nadat hij ten gevolge van ophanging aan de 
galg was overleden. De 'berg' waar dit 
tafereel plaatsvond werd naar hem de 
Amandsberg genoemd.



De Sint-Amanduskerk is een kerkgebouw in de Belgische 
deelgemeente Sint-Amandsberg. De kerk heeft Amandus en 
Jozef als patroonheilige.
Op 23 april 1846 legde bisschop Lodewijk Jozef Delebecque
de eerste steen van de toekomstige parochiekerk. Eerst in 
1847 werd de parochie Sint-Amandsberg opgericht. In 1847
liet de proost Jozef Van Damme een nieuwe kerk bouwen 
aan de voet van de heuvel. Hij werd de eerste pastoor van de 
nieuwe parochie Sint-Amandsberg. De werken waren 
voltooid in 1940.
Van Damme liet ook het kerkhof Campo Santo aanleggen, 
als begraafplaats voor de parochie ën voor de Gentse adel 
en financiële elite.
De architecten Jan en Antoine Rooms ontwierpen in 1932 de 
plannen voor de uitbreiding van deze kerk. 
In 1980 werd de weekkapel opgericht, rechts van het 
hoofdaltaar.
Grote renovatiewerken volgden in de periode 1984-2000. 



Sint-Amanduskapel uit 1720

Campo Santo is een grote begraafplaats in 
Sint-Amandsberg, genoemd zoals de Campo
Santo begraafplaats te Rome. Het is een 
kerkhof waar veel katholieke beroemdheden 
begraven liggen, maar ook enkele 
vrijzinnigen. Er liggen veel letterkundigen, 
kunstschilders en toondichters begraven.

De begraafplaats ligt bij een heuvel waarop de 
heilige Amandus in de 7e eeuw zou hebben 
gepredikt, met op het hoogste punt de laat-
barokke Sint-Amanduskapel (1720) en bomen 
die er al stonden bij de eerste begrafenis in 
1847 van de weldoenster Marie de 
Hemptinne.
De culturele, financiële en katholieke elite 
vindt hier haar laatste rustplaats onder dure 
grafstenen, waarvan er 131 beschermd zijn.



Voorstelling van de restauratie van het graf van de familie Van 
de Woestijne op het Campo Santo door Rudy Pieters 

Karel van de Woestijne (1878-1929) is één van de grootste 
Nederlandstalige auteurs. Hij overleed in Zwijnaarde doch ligt 
begraven in het familiegraf op Campo Santo in Sint-Amandsberg 
waar ook zijn broer Gustave (1881-1947), de kunstschilder, rust. 
Het Herdenkingscomité Karel van de Woestijne in Zwijnaarde en 
het Sint-Janscollege namen samen het peterschap waar over dit 
verwaarloosde grafmonument en willen het laten restaureren. 
Dit kost € 6.300 waarvan € 2.500 wordt gesubsidieerd door de 
stad Gent en € 2.000 door private sponsors. 
“Het graf was in verval”, zegt cultuurschepen Kristof Vanden 
Berghe (Samen). “Op basis van een inspectieverslag van 
Monumentenwacht werd de restauratie toegewezen aan het 
Kunstatelier Thienpont
Het comité heeft, na een subsidie van de stad Gent en 
sponsoring van het beschermingscomité Campo Santo en de 
firma Toch, ook een toelage van 1.250 euro van de gemeente 
Sint-Martens-Latem gekregen.”
“Onze gemeente Sint-Martens-Latem heeft een duidelijke band 
met Karel van de Woestijne, die hier een tijdje gewoond heeft. 
Zijn borstbeeld staat aan ons gemeentehuis en er is ook de 
driejaarlijkse  prestigieuze poëzieprijs”, zegt Vanden Berghe.
Dank aan alle sponsoren!

Trouwens: Het Sint-Janscollege werd 
de allereerste peter van een graf, van 
dat van Karel van de Woestijne op 
Campo Santo. Schepen Sofie Bracke
tekende het contract met leerkracht 
Nederlands Paul De Loore.



Het familiegraf van de Woestijne voor en na de restauratie.







Elise legde een 
bloemboeket op 

het graf en 
reciteerde 

poëzie van Karel 
van Woestijne.





De leiders en 
sponsors van het
Herdenkingscomité
Karel van Woestijne



Voorzitter Arthur De Decker 
altijd sociaal en hardwerkend!





La Frondaie

André Denysbrug

Zoë Borluutbrug

18:00 uur Bloemenhulde aan het borstbeeld van Karel Van de Woestijne voor ‘La 
Frondaie’.

Karel von Woestijne overleed op 24 augustus 1929 in zijn villa La Frondaie aan de Oude IJzerenweg, 
thans Leebeekstraat. Hij woonde hier van 1924-1929.



Verwelkoming door Arthur De Decker, voorzitter van het Herdenkingscomité.
Arthur De Decker vroeg Paul De Loore om de welkomsttoespraak te houden.

De temperamentvole leraar Paul de 
Loore heeft een groot hart voor Karel 
van de Woestijne!





Rudy Pieters belicht het borstbeeld van de dichter door Jozef Cantré.



Jozef Cantré (Gent, 26 december 1890 - aldaar, 29 augustus 1957) was een Vlaams 
kunstenaar.

Net als zijn broer Jan-Frans maakte Jozef Cantré deel uit van de 'Vijf' (met Frans 
Masereel, Henri Van Straten en Joris Minne) die na de Eerste Wereldoorlog de 
Vlaamse houtgraveerkunst renoveerden.
Net als zijn broer kreeg hij zijn artistieke opleiding aan de Gentse Academie. Van zijn 
achtentwintigste tot zijn dertigste werkte hij in Nederland. Hier werd hij bevriend
met de Belgische kunstenaars Frits Van Den Berghe en Gust De Smet, waarbij hij 
meteen in het Vlaamse expressionisme terechtkwam. In 1930 keerde hij terug naar 
Gent en van 1941 tot 1946 was hij verbonden aan het Brusselse Hoger Instituut voor 
Toegepaste Kunst.

Jozef Cantré was niet alleen xylograaf. Hij was daarnaast een van de voornaamste 
Vlaamse beeldhouwers. Meteen wordt de verklaring gevonden, voor zijn 
monumentale vormenwereld in de houtgraveerkunst. Hij was ook 
boekbandontwerper en verzorger van illustraties onder andere in het boek De 
Nieuwe Esopet door Karel van de Woestijne (bandontwerp en zestien illustraties).

Zijn eerste beelden ontstonden al vanaf 1909. Invloed van Constantin Meunier en van 
Georges Minne, de ene meer realist de andere meer symbolist, valt niet te 
miskennen. Zijn emotionele vertolking is karakteristiek voor zijn sculpturen.
Zijn bekendste creatie is ongetwijfeld het standbeeld van Edward Anseele te Gent. 
Ook het beeld van Peter Benoit te Harelbeke ontwierp hij. In Hoorn staat van Cantré
een stenen borstbeeld van Johannes Messchaert.

Jozef Cantré ontwierp in 1953 een monumentaal beeldhouwwerk voor het 
Postgebouw van Oostende naar een concept uit 1945 van Gaston Eysselinck, de 
architect van het gebouw. Het werk werd zes jaar na het overlijden van de 
beeldhouwer geplaatst. De beeldengroep stelt vier ineengestrengelde vrouwen van 
verschillend ras voor die zich verbinden met een centraal opgestelde gevleugelde 
godin: ze zijn een metafoor voor de eenheid in de wereld door het postverkeer. De 
officiële benaming van het beeldhouwwerk luidt: De Communicatiemedia, of Eenheid 
van de wereld door de Telefonie, Telegrafie en Postverkeer.

Van 1941 tot 1946 werd Cantré leraar aan het ter Kameren-instituut te Brussel. Men 
beschouwt Jozef Cantré als de meest typisch expressionistische beeldhouwer in 
Vlaanderen.

Eduardus Camillus (Edward) 
Anseele (Gent, 26 juli 1856 -
aldaar, 18 februari 1938) was een
Belgisch politicus en journalist.



Prof. Bernard Verstraete brengt een ode aan Karel Van de Woestijne.
Karel van de Woestijne was niet alleen dichter, krantenschrijver. Hij was ook tijdelijk 
ambtenaar bij het Ministerie van Kunsten en Wetenschappen. 



Die Mädchen aus den Tavernen,
Sie haben einen weichen Schoß.
Sie sehen die Jungs gerne.
Ihre Kinder werden tot geboren.

Sie tragen feurige Seide
Einen Mieder , der strapaziert und spaltet.
Wir erwachen an ihrer Seite
mit dem schalen Mund des Bedauerns.

Auf der Liebe Wellen, wo wir uns 
herumtreiben,
die uns endlos zuwinken und gieren
und uns vor Begehren wallen lassen,
und unsere ferne Ehefrau wegweht.

Wir ankern in den Tavernen
wo eine tückische Ruhe uns umgibt.
Dort warten die Rotlichtdirnen.
Wir verlieren dort das Leben.

Sollen wir kein  Gläschen  trinken dürfen?
Sind wir deshalb Säufer? "
- Die Dämpfe der Driften stinken
noch mehr als kranker Wein.

Sollen wir nicht ein Mädchen küssen dürfen?
Wären wir also ein Schmutzkerl?
- Aber welcher Busen wird das Kissen
für diesen lang ersehnten Schmerz? ...

Wir kamen wie Könige aus dem Osten
und hatte die Silbermatten an Bord.
- Wir haben Platz, um uns zu trösten.
In jeder Rahe hängt eine Seil.

Wir wurden nüchtern bewusst
als wären unsere Handlungen großartig.
Und wenn man müde ist, kann man sich ausruhen
in deinem warmen Hafen, Tod.





Elise Miche, leerlinge van het Sint-
Janscollege, draagt 6 gedichten voor.



Bloemenhulde



Karel + Arthur





Karel van de Woestijne werd geëerd door bustes in Gent en Sint-Martens-Latem en door een straatnaam niet ver van de "La Frondaie".

VdW werd met een scheef oog bekeken door zijn collega's op de Gentse letterenfaculteit? Theunynck: Hij had een fikse wedde kunnen bedingen en gaf slechts vijf uur les op woensdag. Zijn 
collega's op de letterenfaculteit waren dus jaloers op hem omdat hij het minste les gaf en toch het mooiste loon had. Ja, als het erop aan kwam, was hij handig in die dingen en was hij zijn 
vrienden te snel af. Er is heel wat dubbelzinnigheid in zijn leven; hij heeft niet voor niets Janus met het dubbele voorhoofd geschreven. Eigenlijk had hij zelf ook een dubbel gelaat. Hij had iets 
van Dr. Jekyll and mr. Hyde. Enerzijds zeer eenzelvig en teruggetrokken, maar anderzijds zeer bij de pinken en superactief. Een erg fascinerende, ongrijpbare man. 

We heeft de koude kroon gebroken
die zwar mijn dubbende denke' omsloot?



Wandeling over de 
Zoë Borluutbrug

naar het infobord op het 
Modderenmanpad



Hauptbahnhof "MODDERENMANPAD"



Het infobord op het Modderenmanpad





Paul De Loore brengt enkele gedichten 
uit ‘De Modderen Man’.



poezie (nr. 1371):

Van alle reis terug nog voor de reis begonnen
Van alle reis terug nog voor de reis begonnen...
Wat, dat gij niet en wist, heeft de onrust u geleerd?
- Alle einders zijn ontgonnen
en elke tocht gemeerd.

Welke begeerte die, verzaad, niet heeft bedrogen,
en welke oprechte liefde ooit zonder waan beleên*?
- o Dorre brand der ogen
na nodeloos geween!...

Geen bronnen meer, en geen stromen, waar een haven
ze in de gestilde maat der strenge zee bevest*.
- Gij moet u niet meer laven:
gij zijt aan walg gelest.

-------------------------------------------------

De modderen man(1920)

Schrijver: Karel van de Woestijne

Poesie (Nr. 1371):

Von aller Reise zurück noch bevor die Reise begonnen 
Von aller Reise zurück noch bevor die Reise begonnen...
Was ist es, das du nicht wusstest, hat dich die Unruhe gelehrt?
- Alle Horizonte sind entfallen
und jede Reise gemacht.

Welcher Wunsch, der ausgesät wurde, betrog nicht,
und welche aufrichtige Liebe hat jemals ohne Täuschung gelebt?
- O trockenes Feuer der Augen
nach unnötigem Weinen! ...

Keine Quellen und keine Flüsse, wo ein Hafen ist
bestätigen im ruhigen Maß der Strenge des Meeres.
- du musst dich nicht daran erquicken:
dein Ekel wurde gelöscht.

-------------------------------------------------

Der Schlammmann (1920)

Verfasser: Karel van de Woestijne

Zij ligt te bedde 'lijk ik lig te bedde; 
ze is wachtend, trage en vragend, 'lijk ik wacht; 
- o naakte wake aan ongenaakb're wedden! -
en tusschen beî de blinde en doove nacht. 

Tusschen ons beî, misschien, de wijdste zeeën 
in 't wijlen van een wijdingloozen tijd; 
- al breekt door ons de branding van de weeën 
die beide' ons binden in der eeuwigheid. 

't Verbod van God, misschien, tusschen ons beiden, 
of, mórgen reeds, in beider harte rouw. 
- Maar weten, zat van liefde of ziek van beiden, 
dat ik de Man ben, vrouwe, en gij de Vrouw.



Lof aan Elise! -> Pour Elise!!!
Je bent een geheugenwonder!
U reciteerde Woestijne uit u hoofd 
zonder een teleprompter!
Chapeau !!



Arthur De Decker vroeg de aanwezigen om 
applaus voor de fotograaf Marc Careel, die 
op het idee kwam om deze infobord als 
herdenkingsplaats op te zetten.



Receptie
& Opruimen

Bedankt aan alle 
organisatoren!


