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Geboortehuis Jan De Cooman

Geboortehuis

Het is een langwerpig alleenstaand gebouw, met een
lage middenvleugel en 2 hogere zijblokken, waarvan het
linkergedeelte dienst deed als gemeentehuis.
De school situeerde zich in het middengedeelte.
De woning van de hoofdonderwijzer bevond zich in het
rechtergedeelte, huisnummer 27. Dit is het geboortehuis
van de kunstenaar, Jan De Cooman. Jan liep er lagere
school, waarna hij in 1906 naar de Rijksmiddelbare
school te Ninove ging. Met de inhuldiging van de
gedenkplaat op 28 juni 1974 herdacht de gemeente het
25-jaar overlijden van Jan De Cooman. Ook werd de
stationsstraat gewijzigd in Jan De Coomanstraat. Ter
gelegenheid van zijn 50-jaar overlijden werd de plaat
hernieuwd door Desmet G. uit Sint-Lievens-Esse.
Jan De Cooman werd geboren te Zandbergen op 4
augustus 1893. Hij bracht zijn jeugdjaren door te midden
van de Zandbergse meersen en het typische Denderlandschap. Zijn schetsen van de natuur getuigen van
talent en vielen bij zijn oom Jan Heylemans, zelf
kunstschilder en leraar aan de academie te
Sint-Gilles-Brussel in de smaak. Jan volgde de
academie voor schone kunsten gedurende 5 jaar en
kaapte er elk jaar prijzen weg.

Gedenkplaat geboortehuis
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In 1920 huwde hij met Klara Flamée en verhuisde naar
"villa Oudenberg" te Geraardsbergen. Van daaruit had
hij een prachtig uitzicht op de Dendervallei van
Geraardsbergen en Onkerzele. Zijn echtgenote overleed
na de geboorte van hun negende zoon. In 1941
hertrouwde hij met Rachel Geenens uit Oudenaarde en
keerde terug naar zijn geboortedorp Zandbergen in zijn
woonhuis "'t Kasteeltje" dat zijn vader in 1913 gebouwd
had. Hij overleed in zijn woning op 11 juni 1949.

Klara Flamée
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We volgen de Peperstraat-Lindeveldstraat een 400 tal meter in de
richting van Grimminge.
Ondertussen genieten we op de rechterzijde van
de uitgestrekte Dendermeersen en de kronkelende
Dender.
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Aan de linkerzijde t.h.v. het kruispunt Lestpolder en Lindeveldstraat
bemerken we het verbouwde hoevecomplex van
Chales d'Haese of Charles Dauw.

Jan was er vriend aan huis. Hij schilderde en etste er
verschillende boereninterieurs, o.m. het erf van
Charles Dauw, de koeienstal, de kippen, enz…

Hof D'Haese vroeger en nu

4

Kapel Lindeveldstraat
We slaan links ter hoogte van de H. Rochus kapel met op
de gevel, "Christus aan het kruis met Maria en
Johannes", de Lindeveldstraat in.
Naast het beeld van de H. Rochus bevinden zich in de
kapel ook beelden van de H Antonius en Leonardus
Kapel Lindeveldstraat

We volgen verder de kronkelende Lindeveldstraat.
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Aan de volgende kapel met opschrift
"Gebouwd door J.B.Sunaert-Sunaert" nemen we
links de Boekevijverstraat.
Deze kapel bevat een groep beelden van het H.
Hart en St-Antonius, O-L-V-van Lourdes en O-LVrouw met kind.

Kapel Boekevijver
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We wandelen over het brugje van de Molenbeek en
komen terecht op een smal verhard voetpad dat
ons tussen weiden en velden leidt.
Hier kon Jan De Cooman urenlang verblijven om
de beekvallei en de knotwilgen te observeren.

Brugje Boekevijver
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Daarna (100m verder) volgen we links een
asfaltstraatje, bij een tweesprong (200m) draaien
we links mee.
(Hier kunnen we het bord "stiltepad" volgen)

Door zijn wankele gezondheid schetste hij 's
winters dikwijls vanuit zijn Minerva. In deze auto
had hij zelf een verwarmingsinstallatie
aangebracht. Oudere mensen herinneren zich nog
duidelijk de Kunstenaar met de baard die overal
met zijn auto met "schouwken" door het dak in de
omgeving opdook. Enkele van zijn landschappen
o.m. "Avond aan de beek, 1944", "Wilgen aan de
sloot, 1948" kunnen we hier zeker situeren.

Aan een bakovenhuisje gaat het pad over in de
Molenbroekstraat die ons zo terug brengt naar de
Peperstraat. Deze straat slaan we rechts in,
richting Kerk.

Bakovenhuisje

Dat de Peperstraat er vroeger (1890) anders
uitzag kunnen we zien op een schilderij dat Jan De
Cooman ons naliet.

Peperstraat 1890
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De parochiezaal "Windekind" met vier kapelletjes trekt onze aandacht.
Erin de beelden van Christus, het H. Hart (1925),
Maria met Jozef (1982) Uiterst rechts was de
bibliotheek, nu omgebouwd tot moderne
toiletten.(2003)

Parochiezaal Windekind

Ernaast links zien we een open ruimte waar vroeger
een poortgebouw uit 1909 stond, een gebouw welke
verschillende functies heeft gehad o.m. leslokaal,
Godshuis voor ouderlingen en sigarenmakerij.

Op het einde van de Peperstraat volgen we rechts
de Bovenkassei.
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St-Lutgardisschool (oud kloostergebouw)
1875 aankomst van een vijftal kloosterzusters van
Onze-Lieve-Vrouw-van-Presentatie van BeverenWaas, onder impuls van pastoor Braet.
In de orangerie van het kasteel van Graaf Maximiliaan
De lalaing konden op 29 september een 100 tal
leerlingen hun intrek nemen.
De huidige school werd in 1909 door de parochiale
geestelijkheid gebouwd.
St-Lutgardisschool
We volgen de bovenkassei tot een houten kruisbeeld
en slaan hier links af.
We volgen de Hof van Lierstraat.
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Hof van Lier, gelegen tussen bomen en grasland, is
Een oude kasteelhoeve, waarvan de adellijke
familie de lalaing vroeger eigenaar was. De
oorsprong van de hoeve situeert zich in 1752.

Hof van Lier
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"Kasteel de lalaing" is gelegen in een groot park dat
zich voor een groot deel uitstrekt op het grondgebied van
Denderwindike, deelgemeente van Ninove. Jan De Cooman
heeft de eer gehad gast te mogen zijn op het kasteel. Hij
heeft verschillende schetsen gemaakt van het domein.
Tevens hangen er in het kasteel nog 4 pentekeningen met
zicht op het kasteel gezien vanuit de 4 windrichtingen.

Kasteel de lalaing

We beklimmen de holleweg en aan een tweesprong volgen
we rechts, "Rendestede". Een 200 m verder nemen we
rechts de betonnen, holle straat Nijken.
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Tussen het erf met huisnummer 28 en een woning met nr. 26a
slaan we links een met betonplaten betegelde weg in.
De rij oude, knoestige knotwilgen trekken onze aandacht.
Dergelijke wilgen waren het geliefde onderwerp van de
kunstenaar. Eenzelfde onderwerp kon hij meermaals
hernemen door verschillende technieken te gebruiken of
weer te geven in verschillende seizoenen.
Betonplatenweg

Op het einde van het pad komen we terug op de eerder
vermelde weg van het gehucht Rendestede.
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Het gebouw dat zich rechts van ons bevindt is het vroegere
gemeenteschooltje van Nijken, gebouwd in 1912.
We slaan de Rendestede rechts in. In de verte zien
we de stenen Windmolen "ter zeven wegen" van
Denderwindeke opduiken.
Schilderij "Molen ter 7 wegen 1948"
Na ongeveer 70 m slaan we links een brede
veldweg in welke we ongeveer 300 m volgen tot
een veldwegje aan de linkerkant. We volgen dit
Schoolgebouw Nijken
voetpad tot aan de rand van een hellende wei,
tussen 2 afsluitingen door dalen we af naar een erg
verscholen kapel. Het pad is smal en enige
aandacht is nodig, (prikkeldraad) maar het uitzicht
is de moeite waard! Bij helder weer kunnen we
duidelijk de kerk van Appelterre zien.
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Kapel Sint-Lambertus, in de diepte verscholen, met bijhorende
bron. Deze sierlijke 17de eeuwse kapel werd in
1907 grondig hersteld. In 1948 werd de kapel
opgefrist, deze kapel is eigendom van de familie
Cieters.

St-Lambertus kapel

Voorbij de kapel leidt een trapje naar een
uitgemetselde bron.
We dalen verder af en komen in het Lambertusbos.
Het pad loopt tussen de afsluiting van twee weiden
en komt uit op een straatje in het gehucht Roost.
Ook in Roost maakte Jan De Cooman verschillende
boereninterieurs en portretten van welgestelde
boeren.
We dalen het straatje rechts af en slaan dan rechts
de Rooststraat in.
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Hof Van Vreckem

Hof Van Vreckem
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Aan de rechterkant wandelen we voorbij een veldkapelletje. Daarna
nemen we de eerstvolgende voetweg links, Kwaadbroeklos,
voor het huisnummer 27.
We bevinden ons te midden van de Dendermeersen.
Het moerassig natuurgebied "De Kwaadbroeken" bevindt
zich rechts van ons.
Kapel Roost

Wij keren terug naar Zandbergen door het jaagpad van de
Dender links te volgen.
Het jaagpad kronkelt mee met de Dendermeanders en de
Dendervallei tovert voor ons prachtige vergezichten.

Dender zicht

Aan de overzijde van de Dender ligt Appelterre-Eichem.
We bemerken de lange Neerstraat.
In het huisnummer 26 woont en werkt een zoon van Jan De
Cooman, Emiel, als kunstschilder en etser.
We volgen de achterzijde van het jacht- en kasteeldomein
van graaf de lalaing.

17

Na ongeveer 2 km zien we al het lieflijke ophaalbrugje
van Zandbergen opduiken.
Deze brug werd vervangen door de oude Zeeberg-brug
van Aalst (2006).

Denderbrug

Langs de rechteroever van de Dender, nabij de brug, vinden
we de gebouwen terug van de vroegere maalderij "DE
KROON". Deze gebouwen zouden door paters opgetrokken
zijn begin 19de eeuw. De gebouwen werden toen gebruik
als zoutziederij. Nu staan de gebouwen er werkeloos bij
Maalderij De Kroon
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Aan de overzijde van de brug, de Jan De Coomanstraat
achter 3 moderne witte vila's, kunnen we " 't kasteeltje" zien,
de vroegere woning van Jan De Cooman.
Deze villa met prachtige tuin werd gebouwd in 1913.
De maquette ervan werd door Jan De Cooman ontworpen.

Gedenkplaat

't kasteeltje
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Op de voorgevel onder de dakrand en ook
onder de erker van de zijgevel werd door
hemzelf een fries aangebracht met de initialen
van Jan De Cooman 1915. Het atelier, links,
liet hij later bijbouwen. De onmiddellijke
omgeving was voor Jan een inspiratiebron
voor enkele werken.
We keren op onze stappen terug over de
ophaalbrug richting kerk.

We brengen zeker een bezoek aan de Onze-Lieve-Vrouwkerk
waarvan de kruisweg werd geschilderd door
Jan De Cooman in 1927.
In 1935-36 werkte hij nog aan 2 kruiswegen: één voor
de kerk van Steenhuize en een andere voor de kerk
van Sint-Lievens-Esse. De laatste kruisweg was voor
de kerk van Eeklo in 1941.
Buiten de kerk kunnen we ook nog een bezoek brengen
aan de gerestaureerde grafzerk van Jan De Cooman.
Via de Peperstraat keren wij terug naar onze startplaats.

Onze-Lieve-Vrouwkerk
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Denderwindike

Praktische gegevens
Een wandeling met zachte hellingen, veel verharde wegen en een klein gedeelte
paden, waar bij regenweer moddervorming mogelijk is!
De tocht verloopt vanuit Zandbergen over de Ninoofse deelgemeente
Denderwindeke en zo terug naar Zandbergen.
Aansluitingen met het openbaar vervoer:
station van Zandbergen.
Lijnbus Denderwindeke - Geraardsbergen Zandbergenplein.
Belbus: Zandbergenplein.
Voldoende parkeergelegenheid aan het startpunt.
De wandeling is een ontdekkingstocht in de voetsporen van Jan De Cooman
voor wie de natuur als kunstenaar zeer bijzonder was:
"Het landschap, dat is land en wolken, tronk en boom, korenoppers en zandwegen.
Wij hebben genoeg aan hemel en wolken, aan takken en blaren, aan veldvruchten
en groene weiden en vooral aan de toverachtige kleurwisselingen te allen kante".

