Woord vooraf,
Met onze zomertentoonstelling 2007, de praktische informatie vindt u verderop in ons tijdschrift, willen we op een bescheiden wijze ons publiek kennis laten maken met het leven en artistieke werk van
een Gontrodenaar, namelijk Raf De Pelsmacker (1927-1963). Een omstandiger onderzoek dient nog gevoerd te worden. Met deze expositie hebben we zeker niet de pretentie volledig te zijn, het is een eerste
aanzet. Voorliggend nummer van ons tijdschrift besteden we volledig aan deze wel heel bijzondere en
veelzijdige kunstenaar. Raf De Pelsmacker was leerling van ondermeer de beeldhouwer Modest Van
Hecke (neef van die andere bekende Melse kunstenaar, met name Jules Vits), Max Van Damme en Gerard Hermans. Als student raakte hij bevriend met Etienne van Doorslaer de ten Ryen, eveneens een
Gontrodenaar en ons wellicht vandaag beter bekend onder de naam van pater Maur. Tot op heden is
deze laatste op artistiek vlak nog zeer bedrijvig, niet alleen hier in ons land doch ook in de U.S.A., waar
hij een gedeelte van het jaar verblijft. Raf De Pelsmacker onderhield tevens nauwe en vriendschappelijke contacten met mensen die uitgroeiden tot de groten in de actuele kunstwereld: Roger Raveel (°
te Machelen-aan-de-Leie in 1921), Raoul Servais (° te Oostende in 1928) en vele anderen. Als leraar aan
de kunstacademies te Gent en te Oudenaarde vormde hij ooit studenten als een Pjeroo Roobjee, Willy
Plompen en zovele anderen die hun verdiensten hebben in de artistieke wereld. Hij stelde tentoon,
vaak in groep, met mensen als Jan Hoet, Alfons Van Meirvenne, Ferre Grignard, Walter De Buck en
Octaaf Landuyt, om maar enkele van de in uw oren bekend klinkende namen te vernoemen.
Zijn leven zag er zeer belovend uit. Zijn dynamische en gedreven persoonlijkheid deden hem de kans
grijpen om vele wegen te volgen. Hij experimenteerde en probeerde zich te bevrijden van dogma’s allerhande en stimuleerde zijn
leerlingen uit het kunstonderwijs hetzelfde te doen. We zijn ervan
overtuigd dat mocht hij zo vroeg niet uit dit leven zijn gerukt hij
wellicht op artistiek vlak een vrij hoog niveau had bereikt. Hij
stond echter nog maar op de drempel van zijn kunnen. Speculeren
is natuurlijk steeds riskant, maar aan de hand van wat hij ons aan
aanzetten naliet kunnen we toch een en ander bevroeden.
Raf De Pelsmacker zou dit jaar 80 zijn geworden, normaal een
moment waarbij een kunstenaar bij leven nogal eens extra belangstelling krijgt, waarbij men een retrospectieve organiseert, de
kunstenaar roemt, bespreekt en de rol toebedeelt die hij of zij in
het kunstengebeuren speelde en vaak nog speelt. Raf De Pelsmacker mocht dit jammer genoeg niet meemaken.
Ons zette het aan om met dit initiatief een eerste bescheiden aanzet te geven om het artistiek werk van hem weerom onder de publieke belangstelling te brengen.
Bij deze houden wij eraan de familie De Pelsmacker in het bijzonder en alle anderen (waaronder Mieke Declercq van de kunstacademie te Oudenaarde) van harte te danken voor de enthousiaste
medewerking, zowel op inhoudelijk vlak als door de ontlening
van talrijke authentieke documenten en kunstvoorwerpen alsook
van fotomateriaal.
Jan Olsen
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Leven en werk van de Gontroodse kunstenaar
Raf De Pelsmacker (1927-1963)
door Jan Olsen
Een levensschets
De herfst was al een maand in vooruitgang toen Raphaël (Raf in de gewone omgang) Cyriel Gustaaf De Pelsmacker op 21 oktober 1927 voor het eerst kennis maakte met de wereld. Hij werd gedoopt in de Sint-Bavokerk
te Gontrode, twee dagen na zijn geboorte. Peter werd Cyrillus Bockstaele (grootvader langs moederszijde) en
meter werd Anna De Pelsmacker  Zijn ouders, Jules* en Anna Bockstaele waren in december 1923 te Gontrode komen wonen op hetzelfde adres (vermoedelijk in de onderwijzerswoonst van de gemeentelijke jongensschool) van Ernest Talloen (van beroep schoolopziener) en echtgenote Marie De Poortere langs de
Geraardsbergsesteenweg. Vader Jules verdiende zijn boterham als spoorwegwerkman, moeder
* Jules De Pelsmacker werd geboren te Wetteren op 8 september 1891 als zoon van Karel De Pelsmacker (° te
Balegem op 17 september 1866, landbouwer van beroep en zoon van Benedictus De Pelsmacker en Paulina De Cock) en
Maria Livina De Schaepmeester (° te Scheldewindeke op 16 augustus 1864 als dochter van Romanus –landbouwer- en
Marie Theresia Bockstaele, van deze laatste hebben we tot heden geen verwantschap gevonden met Anna Bockstaele, zie
hieronder). Hij overleed te Lemberge op 12 augustus 1976 en was te Gijzenzele gehuwd op 23 augustus 1922 met Anna
Bockstaele (° te Gijzenzele op 20 september 1896 als dochter van Cyriel en Maria Emma Droesbeke. Anna Bockstaele
overleed in de kliniek te Gentbrugge op 29 september 1987 (zie ook genealogische schets pagina 20).

Anna bleef thuis en zorgde voor het huishouden. Vóór Raf ‘s geboorte was er reeds, namelijk in
februari 1925, een eerste kindje geboren, een zoontje, Gustaaf. Hij werd echter slechts één jaar oud, het overleed eind februari 1926. Hij werd begraven op het gedeelte van de begraafplaats naast de Sint-Bavokerk te
Gontrode . Bij Raf’s geboorte woonde de ons bekende onderwijzer Prudent De Corte (° Scheldewindeke 1899, +
Melle 1982), met wie de familie De Pelsmacker steeds goed bleef overeenkomen, eveneens op hetzelfde adres.
In 1929 kreeg Raf een zusje, met name Marie Madeleine.
Jules en Anna kochten in de nabijgelegen Bergstraat een stuk grond en lieten er een huis opzetten, vanaf de
jaren 1930 weten we dan ook het gezin De Pelsmacker daar wonen. Een prachtige landelijke omgeving waarin
de kinderen Raf en Marie konden opgroeien. Raf ging naar de kleuterschool bij de zusters van Sint-Vincentius
verbonden aan het huis van Deftinge en sinds 1904 met een afdeling aanwezig in Gontrode. Het lager onderwijs kreeg hij hoofdzakelijk in de gemeentelijke jongensschool van Gontrode. Zijn zesde studiejaar doorliep hij
te Sint-Amandsberg en wel naar aanleiding van volgende:
Anna’s (Anna werd in de gewone omgang met haar tweede voornaam ‘Cordula’ aangesproken) broer, Michel
Bockstaele (°1905) was bakker in Sint-Amandsberg en had dringend hulp nodig daar zijn echtgenote, Martha
Buyse (° te Oosterzele op 23 november 1907 en overleden te Ronse op 13 mei 1937), die ondermeer de winkel
runde, net overleden was. Het gezin De Pelsmacker ging daar tijdelijk inwonen. De kinderen gingen er naar
school. Raf deed overigens zijn plechtige communie te Sint-Amandsberg, dit op 12 juni 1938 in de H. Hartkerk.
Toen de familiale situatie van Michel Bockstaele weer genormaliseerd was kon het gezin De Pelsmacker zich
met de zomer van 1940 terug in eigen huis te Gontrode vestigen. Bij het begin van Wereldoorlog II werden
langs de bunkergordel rond Gent (een verdedigingsinfrastructuur gebouwd in de jaren 1930) hevige gevechten gevoerd tussen het Belgisch leger en de oprukkende Duitse invallers. Toen de bezetting van ons land een
feit was hebben Duitse soldaten ook te Gontrode een tijdje bezit genomen van een aantal onbewoonde huizen,
ook dit van de familie De Pelsmacker. Intussen volgde Raf als intern zijn middelbare studies aan het Sint-Gregoriuscollege te Ledeberg.
Het was in de tekenschool te Sint-Amandsberg dat Raf zijn eerste serieuze artistieke stimuli meekreeg. Niet
verwonderlijk dus dat hij wanneer de tijd er was hij koos voor een opleiding tot sierkunstenaar aan het SintLucasinstituut te Gent. Het is daar dat hij die andere Gontrodenaar beter leerde kennen, met name Etienne
van Doorslaer de ten Ryen  (van op den Dries), deze laatste trad na zijn artistieke studies binnen in het klooster maar wist toch mettertijd succesvol het kunstenaarsschap te combineren met het kloosterleven, we kennen
hem wellicht het best als pater Maur (zie ook een persoonlijke getuigenis van hem over Raf De Pelsmacker
verderop in ons tijdschrift).  In 1951 behaalde hij met algemeenheid van stemmen en felicitaties van de jury zijn
diploma en de grote prijs in de sierkunsten, afdeling monumentaal schilderen. Hij had er les gekregen van ondermeer Gerard Hermans (1901-1978) , Modest Van Hecke (1896-1955)  en Max Van Damme (1914-1972). Mede
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Vader Jules De Pelsmacker en moeder Anna Bockstaele, foto thuis genomen n.a.v. hun 50ste huwelijksverjaardag in 1972.

Woning van de familie De Pelsmacker in de
Bergstraat te Gontrode.

IJzersculptuur voorstellend een reebok.

Raf De Pelsmacker gepenseeld
door zijn vriend Elie Van Damme
(daterend van 1949).



Tekstzijde communieprentje.

De Gonde nr. 2 - 2007

leerlingen waren o.a. Elie Van Damme  (jongere broer van Max Van Damme, ook Elie getuigt in een apart
hoofdstukje over Raf De Pelsmacker), Odilon De Vuyst (° Oostakker 1930) en Guido De Graeve (1929-2005).
Met hen heeft Raf in het voorjaar van 1950 een mooi project mogen uitwerken voor de paters ongeschoeide

Gerard Hermans: kunstschilder en getalenteerd tekenaar. Hij werd geboren te Gent op 16 juni 1901. Hij
studeerde aan het Sint-Lucasinstituut te Gent en was leerling van o.a. Oscar Sinia. G. Hermans was een trouwe vertegenwoordiger van het animisme en een voorzichtig modernist. Gerard Hermans overleed te Gent op 8 februari 1978 en ligt
begraven op het Campo Santo te Sint-Amandsberg. In het Kultureel Jaarboek van de provincie Oost-Vlaanderen (1960
delen I en II) verscheen op p. 89 e.v. een mooie beschrijvende bijdrage over G. Hermans artistiek werk van de hand van
Georges Chabot.

Modest Van Hecke: over deze beeldhouwer schreven we in ons tijdschrift ‘De Gonde’ (18de jg. nr. 3-4) in 1990 reeds een
bijdrage. Hij werd te Melle geboren op 9 januari 1896. Zijn moeder, Maria-Justine was de enige zuster van die andere
bekende Melse kunstenaar, Jules Vits. Modest volgde zijn lager onderwijs in de Gemeentelijke Jongensschool, gelegen
achter het toenmalig gemeentehuis langs de Brusselsesteenweg. Via het atelier van zijn oom kwam de jonge Modest in
contact met de beeldhouwersstiel. Hij schreef zich een eerste keer in voor avondlessen aan het Sint-Lucasinstituut te
Gent in 1911. De jaren van de eerste grote oorlog waren ook voor Modest donkere tijden. Vanaf het schooljaar 1920’21 weten we hem weerom ingeschreven aan het voornoemde kunstinstituut. In zijn laatste jaar (1922-’23) eindigde hij
als laureaat met zijn sculptuur “De Graflegging” en mocht zo de grote prijs voor beeldhouwkunst in ontvangst nemen.
Zijn leraar boetseren was niemand minder geweest dan de Gentenaar Oscar Sinia. In 1923 huwde hij te Gentbrugge met
Magdalena Janda (° te Melle in 1895) en ging er wonen. Hij was ondertussen reeds werkzaam in het atelier van Aloïs De
Beule. Toen deze laatste in 1935 overleed associeerde Modest zich met diens zoon. Hij gaf ook ettelijke jaren les aan het
Sint-Lucasinstituut te Gent. Zijn leraarschap maakte hem bijzonder verdienstelijk daar hij stielkennis en vakkunde aan
verschillende nieuwe generaties kunstenaars wist door te geven. Modest Van Hecke overleed na een kortstondige ziekte
op 10 juli 1955. Zijn echtgenote overleed bijna twintig jaar later, namelijk in 1975.

Max Van Damme (1914-1972): hij was een fervent aanhanger van ‘Das Bauhaus’, een van de belangrijkste ontwerpscholen van de 20ste eeuw die in het Duitse Weimar moderne kunstopleiding verschafte tussen de twee wereldoorlogen
in en met als voortrekker Walter Gropius (1883-1969), de school was gevormd uit de samensmelting van de kunstnijverheidsschool en de academie voor beeldende kunsten. In de naamgeving van ‘Das Bauhaus’ steekt een verwijzing naar het
woord Bauhutte of bouwloods van de middeleeuwse kathedraalbouwers. Gropius geloofde dat door een combinatie van
kunst en ambacht een product kan ontstaan met een nieuwe vormgeving. Eigenlijk bewoog Raf De Pelsmacker zich ook
een stuk binnen dit denken en zien we hier de invloed van een van zijn leermeesters.

karmelieten te Gent (Burgstraat), namelijk het maken van een grote beeldengroep naar aanleiding van het
feit dat toen zevenhonderd jaar geleden de toenmalige generale overste van de karmelieten door Onze-LieveVrouw een scapulier werd overhandigd dat vanaf dan het teken zou zijn van haar moederlijke bescherming
voor de Karmelorde, die aan haar was toegewijd.
Om zich een beetje los te weken uit de krijtlijnen van het Sint-Lucasinstituut en bijkomende  ervaringen op te
doen, o.a. op het vlak van tekenen naar levend model (vooral dan de naaktfiguren) volgde hij lessen aan de
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent.
Hij haalde er zijn getuigschrift in de schilderkunst met de grootste onderscheiding op 30 juni 1952.
Toen hij voor een opdracht schilderwerken uitvoerde in de dekanale kerk van Nederbrakel ontmoette hij er de
dochter van de koster-organist, Henri De Hovre (1885-1969) die er zijn vader en grootvader was opgevolgd.
Lucie De Hovre (1923-2005) werd zijn geliefde voor het leven. Ze huwden te Nederbrakel op 18 mei 1954.
De huwelijksmis werd gecelebreerd door Lucie’s broer, E. H. Frans De Hovre. Het jonge paar trok op huwelijksreis naar Italië, verschillende schetsen van de stad op het water, Venetië, zijn er nog de levendige herinneringen aan. Het jonge gezin De Pelsmacker-De Hovre ging zich vestigen in de Van Hulthemstraat te Gent,
gelegen in de universiteitswijk.
Vanaf 1953 reeds gaf hij les aan de stedelijke kunstacademie te Oudenaarde. Hij werd er al snel een graag
geziene leerkracht en werd geprezen voor zijn pedagogische kwaliteiten en inspireerde en stimuleerde zijn
leerlingen. Uit het artikel ‘Meisjes zoeken schoonheid, de academie te Oudenaarde’, verschenen in het weekblad ‘Het Rijk der Vrouw’ van 27 maart 1958 citeren we over Raf De Pelsmacker: “Deze leraar houdt er een eigen
techniek op na. Hij laat zijn leerlingen hun zin doen, hij laat hen kiezen wat zij willen aanpakken – natuurlijk binnen
het raam van de mogelijkheden, maar omdat hier nu eenmaal goede wil heerst, zijn die zeer ruim. Hij bepaalt zich er toe,
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Medaille n.a.v. zijn studie aan de kunstacademie
te Gent.

Naaktstudie op groot formaat, rechts Raf De Pelsmacker aan het werk.

Raf De Pelsmacker (rechts op de foto) tijdens de schilderwerken in de dekanale kerk te Nederbrakel.



Beeldengroep van de Karmelieten
(1950), v.l.n.r. Raf De Pelsmacker,
Guido De Graeve, Willy Van Damme
en Elie Van Damme.
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leiding te verschaffen, richtlijnen te verstrekken. ‘En daar leer ik soms ook nog wel bij’, zegt hij ronduit, ‘Want
u kunt zich nauwelijks voorstellen, hoeveel vindingrijkheid hier aan de dag wordt gelegd.”.Zo schreef ons
Elie Van Damme: ° te Merelbeke op 18 november 1928, broer van Max Van Damme (leraar aan het Sint-Lucasinstituut te Gent), vooral werkzaam als ontwerper van glasramen en sculpturale keramiek, leraar aan het Technisch
Instituut Glorieux te Oostakker en het Hoger Instituut voor Beeldende Kunsten Sint-Lucas te Gent. We herinneren hem
ook als mededinger in de wedstrijd uitgeschreven in 1987 voor de nieuwe piëta die geplaatst zou worden in het Mariakapelletje aan de ingang van de begraafplaats te Melle. Zijn inzending kreeg de tweede plaats en zijn ontwerp in klei
werd meegebakken in de reconstructie van een Romeinse staande aardewerkoven waarmee geëxperimeerd werd tijdens
de gemeentelijke zomerkermis van voornoemd jaar.

Guido De Graeve: ° te Gent in 1929 en er overleden in 2005, meesterglazenier, kunstschilder en leraar aan de Tuinbouwschool te Melle. Kort voor zijn dood werd hij uitgeroepen tot cultuurambassadeur van zijn woonplaats Merelbeke.

een ex-leerlinge van hem, Edith Mahieu (wonende te Oudenaarde) het volgende: “In verband met
Raf De Pelsmacker kan ik alleen vol lof en bewondering over hem spreken, eigenlijk schieten woorden altijd
tekort. Een veelzijdig man-leraar die zijn leerlingen aanvoelde en er het maximale uithaalde, ons het gevoel gaf dat we iets
konden. Wat mij persoonlijk betreft is hij daar zeker in gelukt, ik stel namelijk regelmatig mijn schilderijen en sculpturen
tentoon.”, Edith Mahieu volgde circa 1955 les aan de kunstacademie te Oudenaarde. Een andere getuigenis
uit die periode lichtten we uit een interview met Nicole Vandenberghe, zij werkte toen als ontwerpster voor
sponsweefsels bij de weverij van L. Maere te Eine. In die tijd (begin de jaren 1960) volgde ze nog les in de sierkunsten aan de academie te Oudenaarde en had er als leraar Raf De Pelsmacker. Vaak legde ze haar ontwerpen
van op haar werk voor aan haar leraar, er werd van gedachten gewisseld en Raf gaf aanwijzingen om aan de
compositie verbeteringen te brengen.
In de krant ‘Het Laatste Nieuws’ van donderdag 18 december 1958 lazen we onder Gents nieuws / benoemingen en bevorderingen dat Raf De Pelsmacker door de Gentse gemeenteraad in besloten vergadering bijeen als
‘tussentijdig’ leraar werd aangesteld aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent. Willy Plompen (° 1943), ons bekend als medeoprichter van de Plus-Groep te Gent in 1966 (bij wie Etienne van Doorslaer
veel steun en waardering vond voor de ontwikkeling van zijn kunst), herinnert zich vandaag zijn leraar aan
de Gentse academie nog zeer goed. Raf De Pelsmacker gaf er les aan de afdeling sierkunsten, hij was heel bescheiden als mens en stimuleerde inderdaad zijn studenten om volop te experimenteren met allerlei soorten
materialen. Deze aanpak heeft mede wegen geopend voor het latere artistieke werk van Willy zelf.
Onderwijl werd Raf De Pelsmacker betrokken bij artistieke gelegenheidscursussen in de Sint-Jan Berchmanscolleges van Borgerhout en Brussel. Hij had er goeie contacten met de jezuïet Albert Boone.
Buiten het les geven bewandelde hij de meest uiteenlopende kunstzinnige wegen. Hij bouwde decors, ontwierp affiches, strooibriefjes, programmablaadjes, tekeningen voor textiel (zoals voor badhanddoeken) …. Hij
maakte beelden uit allerhande materialen, klei, plaaster … en experimenteerde met veel plezier in metaal.
Dat Raf De Pelsmacker heel wat aan artistieke realisaties op zijn palmares kon schrijven volgt in enkele afzonderlijke bijdragen. Zijn nagelaten oeuvre is zeer verscheiden. Ook willen we in een afzonderlijk hoofdstukje u
een eerste zicht geven op enkele tentoonstellingen waaraan hij deel nam en waarvoor hij de nodige weerklank
kreeg in de pers.
Het gezin De Pelsmacker-De Hovre werd verrijkt met drie kinderen: Peter, Sofie en Hans, later ontpopten ze
zich allen als waardige erfgenamen van het artistieke kunnen van hun vader.  
Aan de gevolgen van een zware en ongelukkige val naar aanleiding van werken die hij uitvoerde aan hun
Edith Mahieu volgde sierkunst, schilderen, vrije grafiek en beeldhouwen aan de kunstacademie van Oudenaarde, later
aangevuld met een opleiding tot juwelier-goudsmid. Haar werk werd geëxposeerd in tentoonstellingen in binnen- en
buitenland. Beroepshalve gaf ze les in technisch tekenen, vormgeving en modetekenen.

toekomstige woning in de Nekkersberglaan (omgeving Watersportbaan) te Gent, overleed Raf, veel te jong, op zondag 28 juli 1963. De plechtige uitvaartmis werd opgedragen in de
O.-L.-Vrouw-Sint-Pieterskerk te Gent op vrijdag 2 augustus. Raf De Pelsmacker werd ter aarde besteld op de
begraafplaats van Mariakerke.
In “Thabor”, het toenmalig parochieblad voor Gontrode, van 25 augustus 1963 schreef E. H. Ignace Stockman
(Gent 1913 – Watervliet 1975), pastoor, een uitgebreid in memoriam waarin hij een beeld van de persoonlijkheid en de kunstenaar Raf De Pelsmacker schetste.  
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Kunstacademie te Oudenaarde, groepje leerlingen uit de avondschool, rechts Raf
De Pelsmacker.

Standje van Edith Mahieu (circa 1955) op de
tentoonstelling van de kunstacademie te
Oudenaarde.

Gezinsfoto familie De Pelsmacker, Sofie, moeder Lucie, Hans, vader Raf en
Peter.

Werk in opbouw.

Geboortekaartje van Peter De Pelsmacker.

Geboortekaartje van Hans
De Pelsmacker.
Geboortekaartje van Sofie De
Pelsmacker.
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In memoriam geschreven door Ignace Stockman (1913-1975), pastoor de Gontrode van 1961 tot 1968, deze tekst werd
gepubliceerd in “Thabor” (het toenmalig Gontroods parochieblad) van 25 augustus 1963.
We nemen hier de tekst integraal over.
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Een keuze uit de ontwerpen gemaakt door Raf De Pelsmacker.

Spijskaart huwelijksfeest Raf en
Lucie De Pelsmacker - De Havre.

Boekomslag.

Programmablaadje.

Programmablaadje.
Kerstkaart.

Kaft brochure kunstacademie Oudenaarde.

Prentkaart Sint-Jan Berchmancollege Brussel
Ontwerp affiche.
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Een blik op zijn artistiek werk
Zoals reeds aangehaald bewandelde Raf De Pelsmacker vele artistieke wegen, hij experimenteerde en zocht
zijn eigen weg. Hij pakte alles aan: grafisch werk, de schilderkunst, decorbouw, beeldhouwwerk in de meest
diverse materialen, keramiek … We laten de lezer even meereizen doorheen zijn oeuvre.
Gelegenheidsdrukwerk: geboortekaartjes (o.a. van zijn eigen kinderen), spijskaarten bv. naar aanleiding van
zijn huwelijk, nieuwjaarskaarten, programmablaadjes voor toneel-, zang- en feestavonden (denken we maar
aan zijn verschillende ontwerpen voor de activiteiten van het Sint-Jan Berchmanscollege te Brussel, waar ook
de jezuïet Albert Boone en Bert Struys (1920-2000, toen verbonden aan de Koninklijke Vlaamse Schouwburg,
later bekend als regisseur bij de B.R.T.), betrokken waren
Affiches (ondermeer voor de 11 juli herdenking te Wemmel in 1958), opmaak van brochures: o.a. ene voor
de Koninklijke Academie voor Teken-, Schilder- en Bouwkunst Oudenaarde waarin de school zich voorstelt:
studierichtingen, leerkrachten …, boekomslagen voor o.a. de uitgeverij H. Dessain, die indertijd handboeken
Latijn en Grieks uitgaf ten behoeve van het secundair onderwijs (o.a. met de titels: ‘Het drama van een imperium’ van Tacitus, ‘Uit de Ilias’ van Homerus, ‘Veldtocht in Gallië’ van Julius Caesar en ‘Atheense en Aziatische
Herinneringen’ van Xenophon), prentkaarten (bijvoorbeeld voor het Sint-Jan Berchmanscollege), illustraties
voor tijdschriften (o.a. voor het weekblad ‘De Linie’) en boeken (zie het boek ‘Ignatius van Loyola 1492-1556’
geschreven door voornoemde Albert Boone), …
Ontwerpen voor textielbedrukking (o.a. voor badhanddoeken).
Schilderijen (landschappen, portretten, …).
Decors: o.a. voor het mysteriespel uit de 15de eeuw ‘Het spel van de vijf wijze en van de vijf dwaze maagden’,
dat opgevoerd werd in het Liedtspark op 21 en 22 juni 1958 en georganiseerd werd door het Oudenaardse
stadsbestuur. In het weekblad Humo van 21 juni 1958 konden we hierover volgende lezen: “De man die voor
een zeer groot gedeelte van het welslagen van dit openluchtfeest verantwoordelijk is, is de Gentse kunstenaar De Pelsmacker. Hij heeft de decors ontworpen en ook de affiche. Die decors zijn zeer groots opgevat en de heer De Pelsmacker hoopt
zelfs dat de ‘hel’ vuurspuwend zal zijn. Hij is het ook , die de maskers ontwierp voor de vroede of de dwaze maagden en
voor de duivels. De heer De Pelsmacker is leraar aan de Koninklijke Academie van Oudenaarde …”.  
Interieurdecoratie: we weten uit een persartikel dat Raf De Pelsmacker instond voor de opsmuk van een
cinemazaal in Overmeire-Donk, muurbeschilderingen in het Sint-Jan Berchmanscollege te Brussel (via een
schrijven liet de huidige directeur ons weten dat bij navraag bij oud-gedienden van deze onderwijsinstelling
zij de schilderingen nog herinnerden, doch dat ze vernietigd zijn naar aanleiding van verbouwingswerken aan
de school begin de jaren 1970) en in de Lakense Rijksnormaalschool (Roger Mottard, heden nog verbonden
aan deze school die is opgegaan in het Lyceum Martha Somers, meldde ons dat er  blijkbaar in de feestzaal
nog muurschilderingen bestaan uit de jaren 1949-’50, doch zonder vermelding van Raf de Pelsmacker’s naam).
Ook in zijn eigen woning in de Gentse Van Hulthemstraat had hij bepaalde versierende wandbeschilderingen
aangebracht, o.a. in de keuken.
Vele beeldhouwwerk uit allerhande materiaal werd door hem gecreëerd, vaak werkte hij in de klei maar we
zullen hem zeker blijven herinneren door zijn experimenten met metalen. Beelden van hem bevinden zich in
familiebezit, bij zijn kinderen, bij zijn zuster te Melle, in het Woon- en Zorgcentrum Kanunnik Triest (het vroegere H. Hartklooster) in de Kloosterstraat te Melle (een kruisbeeld), te Gontrode weten we een halfverheven
beeldhouwwerk ingewerkt aan de voorgevel van de tot voor enkele jaren nog bestaande kruidenierszaak van
Christiane (Christiana De Coninck, Wetteren 1938 – Gontrode 2007), een madonna aan de huisgevel van de
woning van de familie Van Slycken en ook ene boven de poort van het vroegere Rijksstation voor pluimveeveredeling.

Tentoonstellingen
Raf De Pelsmacker werd vaak gevraagd deel te nemen aan tentoonstellingen waarvoor een landelijk propaganda werd gevoerd. Meermaals kreeg zijn werk een prominente en positieve bespreking in de pers.
In de krant ‘De Standaard’ van 13 oktober 1961 vonden we gegevens over de tentoonstelling ‘Test’ in het
Antwerpse Hessenhuis, een confrontatie van het artistieke werk van een dertigtal jonge kunstenaars met
het ruime publiek. We weten Raf De Pelsmacker met zijn ijzersculptuur, een fetisj voorstellende, als een van
de beste werken uit de ganse expositie werd vermeld. Er was daar ook werk te zien van o.a. Ferre Grignard,
kunstschilder, geboren te Antwerpen in 1939, ons vooral bekend als zanger met zijn megahit ‘Ring, ring, I’ve
got to sing” en overleden in 1982.
De krant ‘De Standaard’ berichtte op 3 november 1961 over een expositie met betrekking tot Oost-Vlaamse
kunstambachten, georganiseerd door de Provinciale Commissie voor Kunstambachten en Kunstindustrie van
Limburg in het najaar van 1961 in het toen nieuwe museumgebouw van het begijnhof te Hasselt. Behalve Joost
Marechal (1911-1971, wij kennen van hem vooral het monumentale glasraam dat in 1970 in het toen nieuwe
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Ontwerp decor voor “Het spel van de vijf
wijze ende van de vijf dwaeze maegden” met
op de achtergrond Raf De Pelsmacker.

Programmablaadje.

Schilderijtje voorstellend zus
Marie Madeleine.

Schilderwerk, voorstellend vader
Jules.

Boekomslag.

Illustratie uit het weekblad “De Linie”.
Beeldhouwerk (links metaal, rechts mixed media).

Kruisbeeld dat vandaag
hangt in de polyvalente
ruimte van het Woon- en
Zorgentrum Kanunnik
Triest te Melle.
12

Madonna geplaatst in
de gevel van de woning
van André Van Slycken /
Gontrode.

Gewezen winkel van wijlen Christiane Matthijs-De Coninck te
Gontrode (detailfoto= halfverheven beeldhouwwerk door Raf De
Pelsmacker). Voorheen was hier een tijdje het toenmalige Rijksstation voor Pluimveeveredeling gevestigd.
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gemeentehuis van Melle werd geplaatst), Octaaf Landuyt (° te Gent in 1922, naar aanleiding van zijn 85ste
verjaardag worden er dit jaar drie tentoonstellingen rond zijn artistiek oeuvre georganiseerd, twee te Gent
en een te Deinze, met zijn bronzen beeld ‘Een sprong te ver’ was hij in 1994 tevens te Melle aanwezig op de
tentoonstelling ‘Skulptuur-4 Luik’), Achiel Pauwels (° te Gent in 1932, vooral zijn keramiek is ons bekend, hij
gaf les aan de kunstacademies te Antwerpen en Eeklo, hij was in 1994 ook een deelnemer aan de openluchttentoonstelling ‘Skulptuur-4 Luik te Melle), Luc Verstraete (° te Eeklo in 1928, vooral als graficus bekend, gaf
jaren les aan de kunstacademie van zijn geboortestad en werd er directeur, in de zomer van vorig jaar werd een
expositie aan hem gewijd door KADOC en de Universiteit Leuven onder de titel ‘Meester Luc, graficus Luc
Verstraete), Jan Hoet (geboren te Leuven in 1936, als kunstenaar minder bekend, des temeer als de gewezen
conservator van het Museum van Hedendaagse Kunst te Gent alsook als de oprichter en  eerste directeur van
het SMAK te Gent), en enkele anderen, was Raf De Pelsmacker ook aanwezig met werk van hem, over zijn
werk schreef de auteur dat het meestal spoelvormig was en zijn ijzerskulpturen gelijken op de werken van de
mede-exposant Hubert van der Donkt (1936-1996, bekend om zijn werken in brons).  
In een ander niet gedateerd artikel over voornoemde tentoonstelling te Hasselt en waarvan we de herkomst
niet meteen konden achterhalen zijn nog een paar andere ons bekend in de oren klinkende namen vermeld:
Jan Burssens (beeldend kunstenaar, ° te Mechelen in 1925, overleden in 2002, een groot deel van zijn jeugd
bracht hij door te Melle langs de Brusselsesteenweg op de wijk Vogelhoek, het was daar dat de jonge schilder
zijn vrienden Corneille en Karel Appel van de COBRA-groep ontving) en Laurens Janda (kunstschilder, ° te
Wetteren in 1913 en er overleden in 2003, vader van de Mellenaar Eric Janda). We citeren even een stukje uit
voornoemde bijdrage: “In de sculptuur kan een juiste verhouding worden vastgesteld tussen de figuratieve en nietfiguratieve werken. Zo zullen sommigen bv. meer houden van de zwarte abstracte ijzersculpturen van De Buck (Walter
De Buck, wereldberoemd door de Gentse feesten, ° te Gent in 1934), de anderen zullen het ruw-primitieve laswerk
van een De Pelsmacker verkiezen.”.
‘Het Volk’ van 21 december 1961 wist ons te vertellen over een tentoonstelling, het zogenaamde ‘Kerstsalon’
in feestzaal ‘de Warande’ gelegen langs de Kortrijksesteenweg te Gent, georganiseerd door ‘Open Kring’
waaraan o.a. Jaklien Moerman (tekenares, vooral bij het ruime publiek bekend van haar gelegenheidsdrukwerk zoals communieprentjes), Paul De Bruyne (verdienstelijk keramist, geboren te Gent in 1936, gewezen
leraar aan de kunstacademie te Oudenaarde, in opvolging van Raf De Pelsmacker althans wat de keramiekafdeling betreft, hij overleed onlangs in de februarimaand van dit jaar, hij nam ook deel aan de expositie Skulptuur-4 Luik te Melle in 1994 met het werk ‘Open deur’) en Raf De Pelsmacker, de journalist schreef over zijn
deelneming het volgende: “De beeldhouwer Raf De Pelsmacker exposeert hier een stel crucifixen in gelast metaal, die
in de schraalheid van hun vorm buitengewoon expressief zijn. Hij behoort tot de kunstenaars, die de veroveringen van
de experimentelen –nieuwe materialen, nieuwe technieken enz.- op een gezonde wijze weten aan te wenden in een vernieuwde, zinvolle kunst.”.
Een persartikel uit de krant ‘Het Volk’ van 2 juli 1962 heeft het over de openluchttentoonstelling ‘Getuigenis
62’ in het Maaltebrugpark te Gent (die gehouden zou worden van eind juni tot half september), de journalist
vergeleek in zijn schriftuur voornoemde locatie met het Antwerpse Middelheimpark, maar dan in het klein.
Promotor van deze organisatie was Jan D’Haese (° te Aalst in 1922 en overleden te Gent in 2005, hij was kunstcriticus, dichter, schrijver, journalist, medeorganisator van menige kunsttentoonstellingen, een gedicht van
hem, ‘de Geliefden’ is ook geplaatst in de Poëzierotonde te Melle, onthuld in 1995), aanwezig op de opening
van voornoemde expositie was ook de dochter van de grote kunstschilder Theo Van Rysselberghe (1862-1926).
Over o.a de voorrmelde tentoonstelling berichtte ook ‘De Linie’ van 6 juli 1962 onder de kop ‘Vernissages aan
de lopende band’. In ‘De Volksgazet’ van 8 juni 1962 lazen we dat de kunstcriticus Michel Seuphor (Fernand
Berckelaers, 1901-1999) de tentoonstelling op 30 juni zou openen met een redevoering.  
In de krant ‘Gazet van Antwerpen’ van 4 juli 1962 lazen we: “Raf De Pelsmacker zond een boeiend werk in, een
‘kompositie’ die hij wit had moeten schilderen om ze in het groen beter te doen uitkomen. Hetzelfde geldt voor Rigobert
Haeck (Leupegem 1912-1980). Beide beeldhouwers behoren tot de beste, hier aanwezig.”. Dit fragment komt uit een
bespreking van de tentoonstelling ‘Biënnale der Beeldhouwkunst’ of   ‘De Openluchtbeeldhouwkunst van
België’ die om de twee jaar in de tuinen van het Erasmushuis te Anderlecht werd georganiseerd. Andere kunstenaars die mee exposeerden waren ondermeer: Alfons Van Meirvenne (° te Haasdonk in 1932, bij uitstek
een schilder en beeldhouwer van dieren, een uil van witte beton van 1,16m was te zien in de tentoonstelling
‘Skulptuur-4 luik’ in het voorjaar 1994 te Melle, georganiseerd in de omgeving van het Kunst- en Vormingscentrum het Ovenveld) en Germain Janssens (° te Gentbrugge in 1920, werkte als postbode ‘om den brode’,
zijn 2m hoge houten beeld van drie postbodes ‘De surreële Boodschap’, dat tot voor enkele jaren nog in de
publiekszaal van het gewezen postkantoor te Gent aan de Koornmarkt stond opgesteld, kunnen velen zich
nog herinneren).
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Naar aanleiding van het tragisch overlijden van Raf De Pelsmacker schreef E.H. Albert Boone s.j. een artikel voor het
weekblad “De Linie”* van vrijdag 6 september 1963 onder de titel “Raf De Pelsmacker, de pelgrim van de eerlijkheid”.  
We publiceren hier de integrale tekst.
* Weekblad in 1946 opgericht door de Nederlandse jezuïet Joseph Creyghton (1901-1975), vanaf 1948 ook een zusteruitgave in
Vlaanderen. Na 1963 noemde het blad ‘De Nieuwe Linie’.
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Enkele getuigenissen...
Hans (°1960), de jongste zoon van Raf De Pelsmacker schreef enige gedachten neer aangaande
het artistieke werk van zijn vader.
Ik heb mijn vader nooit gekend, daarvoor was ik te klein toen hij te jong is gestorven.
Maar hij is er altijd geweest.
Eerst thuis in Gent waar zijn schilderijen, tekeningen en sculpturen overal nadrukkelijk aanwezig
waren. De meubelen, lichtobjecten en keramische schalen, zelfs de badhanddoeken waren allen
zijn ontwerpen. Wij leefden altijd met zijn kunst en zijn gedreven creativiteit.
Later, toen ik zelf had besloten om beeldend kunstenaar te worden, herkende ik zijn bekommernissen en de twijfels die je artistieke evolutie bemoeilijken of die juist de uitdaging vormen om steeds
verder te gaan.
Ik heb hem nooit gekend, maar ik weet zeer goed  hoe bijzonder hij was.
Zijn beeldend talent was groot en zijn vermogen om door te gaan zat juist. Hij had niet zoals ik
het voorrecht om in een omgeving van kunst en vrijheid te kunnen opgroeien. Hij heeft zijn weg
zelf moeten afdwingen om zijn artistiek project uit te bouwen en hij heeft consequent die weg gevolgd.
Als jonge kunstenaar komt hij begin jaren vijftig in een zeer onrustige periode terecht. De oorlog is
voorbij en er heerst een modernisme met een heldere, strakke optimistische beeldvorming. Maar
er zijn natuurlijk ook de tegenstellingen: enerzijds ontstaat er een kunst die zeer individueel en
autonoom is en  die zich gaat bedienen van de nieuwe media. Maar anderzijds zijn er opnieuw de
traditionele opdrachtgevers zoals de kerk en de gemeenschap. De nieuwe beeldcultuur die in deze
korte periode ontstaat wordt door iedereen gerecupereerd.
Mijn vader was zeer gedreven maar in zijn jeugdigheid soms roekeloos en overmoedig. Hij krijgt
overal kansen en aanvaardt alles: hij ontwerpt toneel -en televisiedecors, hij maakt illustraties en
boekomslagen, hij maakt talloze religieuze werken, hij ontwerpt meubelen en  gebruiksvoorwerpen, textiel en keramiek, hij beschildert interieurs van kerken en abdijen. In zijn atelier thuis schildert hij en op de koer maakt hij zijn ijzer -en plaastersculpturen. Daarnaast geeft hij les aan de
academies van Oudenaarde en nadien in Gent waar hij een jonge generatie kunstenaars opleidt.
En er is natuurlijk ook zijn gezin met drie kleine kinderen en een energieke vrouw
Dat is veel: gezin, onderwijs en kunst in een breed veld.
Zijn persoonlijke bewogenheid komt samen in een leven van onrust en intensiteit. Er zijn de tegenstellingen tussen zijn afkomst en het artistiek milieu, er zijn de talloze oninteressante opdrachten
tegenover zijn artistieke experimenten.
Al deze elementen hebben bijgedragen tot zijn persoonlijkheid. Was zijn gulzigheid om zoveel terreinen te bewandelen een bewuste keuze, of zou hij een bepaalde weg zijn ingeslagen?

Peter (Pedro) (°1955), de oudste zoon van Raf De Pelsmacker, die in de U.S.A. woont, bezorgde
ons een persoonlijke getuigenis over hoe hij als kind zijn vader blijft herinneren.
Als oudste heb ik het voorrecht persoonlijke herinneringen te hebben aan mijn vader, dus…
Raphael De Pelsmacker, Raf, geboren in Gontrode in een huis waar ik als kind op vakantie ging, maar waar
ik me jou nooit kon voorstellen. Het huis had iets claustrofobisch maar gaf toch ook een beschermende sfeer.
Als kind sliep ik in je kinderkamer, een klein raam kaderde de nog klare zomerlucht. De hele omgeving was
letargisch.
Wanneer besefte je dat je daar weg moest? Wanneer ben je daar vertrokken? Je bent geboren in 1927, ik werd
geboren als oudste in 1955; rond je vijfentwintigste? Twee derden van je leven waren reeds voorbij en alsof
je het voelde, ging je de tijd inhalen.
Ik weet dat je deze koers tegen de tijd niet hebt gepland, maar ik denk dat je wist dat elke minuut telde: Ik
De Gonde nr. 2 - 2007

15

heb je schoolrapporten ingekeken: niets geeft een aanduiding waar je toekomst lag. Wanneer is die drang
om kunstenaar te zijn, gekomen? Wanneer is dat gebeurd? Er zijn zoveel gaten in de chronologie: Je volgde
kunstklassen (iemand moet hebben beseft dat je talent had – wie ?), men heeft me verteld hoe je slaagde in
het ingangsexamen voor leraar aan de Gentse Academie voor Schone Kunsten: je was niet voorbereid, maar
slaagde. Zag je jezelf als leraar? Opnieuw van horen vertellen: je was streng, vroeg veel van je leerlingen en
werd gewaardeerd. En dan later ontmoette ik leerlingen en ook collega’s van jou. Allen spraken ze met enorme waardering over jou. Was het je persoon, je visie, je enthoesiame, je eis het beste te geven van jezelf?
Leraar aan de kunstacademie gaf je veel vrije tijd om aan andere projecten te werken. Vele projecten ‘om
den brode’ maar in die tijd experimenteerde je met meubelontwerpen, sierlijk, eenvoudig en (voor mij ) nog
steeds toonaangevend. Terzelfdertijd werkte je aan boekontwerpen en illustraties; deze waren een systeem,
een routine. Je produceerde gestileerde religieuze kunst en een paar jaren later grote erotische beeldhouwwerken. Al die tegenstellingen, al dat zoeken. Je verliet de traditionele materialen, werkte met beton, roest
ijzer en onbewerkt hout. En vermits je tegen de tijd werkte, begon je nog een huis te verbouwen zodat je jouw
archtecturale ideeën kon uitwerken. Dat waren de jaren dat ik met jou heb doorgebracht.
Naast de evolutie in je werk was er het exploreren van elk medium: tekenen, schetsen, schilderen, meubelen
ontwerpen, layout en illustraties, zeefdrukken, en dan, vooral beeldhouwen. Elk medium heb je ontdekt en
uitgewerkt, maar je bent nooit teruggekeerd. Elk medium was een fase – waar ging je eindigen ?
De vijand van de waarheid is niet de leugen, maar de mythe. Na je dood, je was vijfendertig jaar jong, werd
jij voor mij het voorbeeld en denk ik dikwijls terug aan de tijd die we samen hebben doorgebracht. Ik luisterde
naar wat men zei en herhaalde voor mezelf dat je ‘vooruit was op je tijd’. Dat je kunst revolutionair was en
ik dacht dikwijls dat je teveel ideeën had die je wou uitwerken.
Maar voor mij, mijn zus en mijn broer was je een vader die veel van ons verwachtte maar altijd heel fier naar
ons keek. Je waardeerde ons moeke omdat ze alles mogelijk maakte en je de kans gaf verder te zoeken en je
toeliet je grenzen steeds verder te leggen.
Misschien besefte je dat die grenzen altijd verder kwamen te liggen en steeds moelijker te verwezenlijken
waren
Vake, ik hou van jou,
Je Pedro

Krijttekening, portret van Raf De Pelsmacker door zijn vriend en studiegenoot Elie Van
Damme.
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Volgende getuigenissen werden opgenomen
door Daniël Lemmens

Kunstenaar-monnik Etienne van Doorslaer(pater Maur) getuigt.
Etienne van Doorslaer de ten Ryen (E.P. Maur): hij werd geboren te Saint
Remy-les-Chevreuse, een gemeente in de omgeving van Versailles (Frankrijk) op 1 oktober 1925. In 1926 keerde het landbouwersgezin waarin Etienne
opgroeide terug naar Vlaanderen, namelijk in Gontrode. Op 18-jarige leeftijd vat Etienne van Doorslaer aan het Sint-Lucasinstituut te Gent de studie
in de afdeling decoratie-sierkunsten aan. Hij leerde er collega’s kennen en
waarderen, o.a. Dan Van Severen, Jef Boudens en anderen. Toen hij in 1949
afstudeerde stond hij voor een moeilijke levenskeuze: kunstenaar worden of
zijn roeping volgen en in het klooster treden. Hij volgde de opleiding tot het priesterschap als late
roeping, daarna een jaar noviciaat, twee jaar filosofiestudies en tenslotte vier jaar theologie. In 1958
werd hij priester gewijd. Onmiddellijk kreeg hij de opdracht het pastorale werk in Parijs te bestuderen. Het is daar dat hij weer de draad opneemt met zijn artistieke interesses. Hij kwam in contact
de Italiaan Alberto Magnelli, die hem enthousiasmeerde om arme, magere materie aan te wenden
en via toonwaarden en subtiel gebruik van vele tinten een rijk kunstwerk te creëren . Etienne van
Doorslaer opteerde in die eerste helft van de zestiger jaren voor egaal geschilderde velden. Deze
monochromie werd ook reeds door vele anderen beoefend, o.a. dor Mark Rothko. Circa 1965 was
er het hernieuwd contact met Dan Van Severen, die in de buurt van de abdij van Zevenkerken op
Sint-Andries (Brugge) woonde en vaak gebruik mocht maken van het atelier van pater Maur. In
1966 werd te Gent de Plus-Groep opgericht (o.a. door de kunstschilder Willy Plompen), Etienne
van Doorslaer volgde de werking van deze groep met grote belangstelling en kreeg van hen veel
waardering voor zijn werk en dat stimuleerde hem.
Vanaf zijn eerste verblijf in de U.S.A. (we schrijven 1965), in een klooster in de Californische woestijn, werkte hij beeldend met klei, zijn inspiratie was geput uit de Azteekse iconografie die hij ten
volle kon bewonderen naar aanleiding van een reis in Mexico. Het gaf een grote impuls aan deze
Amerikaanse kloosterbroeders om op basis van zijn ideeën met de onderwijl bekende en populaire
‘Valyermo Ceramics’ voor een gedeelte in hun onderhoud te voorzien.
Toen we in contact kwamen met pater Maur verontschuldigde hij zich nog alleen wat vage herinneringen te
hebben over zijn vroegere “reisgezel” Raf De Pelsmacker. Naargelang het gesprek vorderde kwamen toch nog
heel wat details opduiken.
Ik woonde op de Kapellendries te Gontrode en Raf op de Geraardsbergse steenweg. Aan de kerk kwamen we
samen en met de fiets reden we naar de Appelhoek waar we tram 20 namen naar het Sint-Lucasinstituut in
de Zwartezustersstraat. Op die tram zaten heel wat jonge mensen die schoolliepen in Gent. Zo herinner ik
me nog goed de aanwezigheid van de gezusters Braun.
Ik was wat ouder dan Raf zodat we niet in dezelfde klas zaten. Ik volgde de afdeling decoratie-sierkunsten.Raf
was een stille, intelligente en ernstige jongeling met wie ik goed kon opschieten. Ik ben franstalig opgevoed
en had het in die periode wat moeilijk met het Nederlands. Zo herinner ik me nog dat Raf me behulpzaam was
bij menig stelwerk. Zijn vader was een handig persoon die prima mijn fiets kon herstellen.
Terwijl Raf reeds in zijn studententijd een aantal prijzen wist weg te kapen was dat met mij niet het geval.
Als vierentwintigjarige stond ik voor de keuze: kunstenaar worden of in het klooster treden. Mijn beslissing
was het resultaat van een proces dat reeds een paar maanden bezig was. Voor de kunstbeoefening heeft dit
besluit uiteraard zijn gevolgen: de voorbereiding op het monnikschap voerde me weg van het artistieke pad
naar dit van de studie want als late roeping moest ik nog twee jaar Latijn studeren.
In die tijd had ik een opdracht gekregen om een kruisweg te ontwerpen voor de kerk van Hillegem. Maar
wegens tijdsgebrek kon ik dit niet uitvoeren zodat ik die opdracht voorstelde aan Raf die het dan heeft gerealiseerd.
Toen ik in 1958 mijn Eerste H. Mis opdroeg in de Sint-Bavokerk van Gontrode was Raf aanwezig om me
te feliciteren. Ook met Kerstmis en de feestdagen wisselden we onze wensen uit. Later zijn onze wegen uit
elkaar gegaan en hebben we elkaar nog maar weinig ontmoet. Van de latere werken en de carriére van Raf is
me niet veel bekend. Als ik terugkom in Gontrode laat ik niet na de madonna van zijn hand te begroeten, die
zich bevindt in de nis van het huis rechtover de kerk.
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Twee boezemvrienden: Raf De Pelsmacker en Elie Van Damme.
Elie Van Damme  werd geboren te Merelbeke op 18 november 1928.
Hij kreeg zijn artistieke opleiding aan het Hoger Instituut voor Beeldende
Kunsten Sint-Lucas te Gent en behaalde er de Grote Prijs voor beeldhouwkunst, schilderen en grafiek.  Hij was werkzaam als ontwerper van glasramen en sculpturale keramiek bij Amphora, Sint-Andries.
Hij werd aangesteld als leraar tekenen aan het Technisch Instituut Glorieux
te Oostakker en later aan de Rijkstechnische Normaalleergangen te Gent.In
1978 werd Elie docent aan het Hoger Instituut voor Beeldende Kunsten SintLucas te Gent voor de vakken waarnemingstekenen en vormstudie.
Tijdens zijn opdrachten in het onderwijs bleef hij actief bezig met schilderen en sculpturele grafiek.  
Elie had tentoonstellingen  te Vaalbeek, Gent, Merelbeke, Brugge, Sint-Andries, Damme, Vichte en
Oostende.
Zijn werken tonen mens- en dierfiguren in een sterk vereenvoudigde vormgeving.  De houding is
frontaal met bijna symmetrische opbouw, wat de eenvoud en monumentaliteit versterkt.
Samen met Raf volgde ik 7jaar lang de lessen aan Sint-Lucas te Gent. ’s Zomers reden we met de fiets en ’s
winters met de tram die vertrok aan het college van de paters Jozefieten. Vaak gingen onze gesprekken over
kunst. Tijdens de middagpauze gingen we op stap in de straten en steegjes van Gent om schetsen te maken
van gebouwen, poortjes, beluiken, torens... en om te discussieren en te filosoferen over allerlei vormen, kleurschakeringen, schaduwen. Ook bij andere gelegenheden waren we ook samen. Zo gingen we in een paasvakantie de kerk van het Zoute te Knokke helpen herschilderen. Een andere keer bezochten we een kantwerkster
in Zele want ook ontwerpen van kant stond op ons programma.
In Sint-Lucas hadden we toen drie afdelingen: sierkunst, architectuur en beeldhouwkunst. We volgden de
cursus sierkunst maar waren wel verplicht om ‘s avonds een bijkomende cursus van een andere discipline te
volgen. Hiervoor kozen we beeldhouwkunst. Er moest hard gewerkt worden want bovendien kregen we nog
vaak opdrachten die we thuis moesten uitvoeren. Zo herinner ik me nog dat we ter gelegenheid van Kerstmis
een kerstdoek moesten ontwerpen (bij de zuster van Raf vonden we zijn ontwerp terug). Een opmerkelijke
leraar was broeder Franciscus, die kunstfilosofie gaf. Mijn oudste broer Max onderwees de praktijk van sierkunst en liet zich hierbij vooral inspireren door de Duitse kunstrichting Bauhaus. Het was ook de tijd dat
Permeke en Gust De Smet in de belangstelling stonden en men veel aandacht besteedde aan de Egyptische
kunst, die met zijn vlakke voorstellingen zonder dieptewerking of perspectief als tegenhanger gold voor de
renaissanceopvattingen. In onze klas zaten we met een tiental studenten w.o. Piet De Wispelaere, Jacques
Colpaert, Eric Burrick, Ivo De Backer. Raf was wel een wat teruggetrokken figuur alhoewel hij als droogkomiek gevat uit de hoek kon komen. Hij beluisterde graag muziek waarbij belcanto zijn voorkeur genoot. Ikzelf
was levendiger en aangesloten bij de scouts Sint-Hubertus op de Flora. Raf is met ons wel eens meegereisd
voor een grote tocht door Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland.
In opdracht van onze leraar Modest Van Hecke moesten we eens elkaars kop moduleren. Hierbij hadden we
het wat moeilijk en vroegen hem om raad. Hij verbeterde ons werk tot het bijna af was. We kenden Modest
en we wisten hoe we hem moesten aanpakken om voor ons moeilijkheden op te knappen.
Af en toe moesten er gezamenlijke opdrachten uitgevoerd worden. Zo moest onze klas eens een muurschildering maken om de gang van onze school op te fleuren. Een van die grotere projecten was het ontwerpen van
een beeldengroep met taferelen uit het leven van O.L.Vrouw ter gelegenheid van een herdenking bij de Karmelieten in de Burgstraat. De decorateurs die avondles boetseerkunst volgden bij Modest Van Hecke kwamen
hiervoor in aanmerking: Raf De Pelsmacker, Elie Van Damme, Guido De Graeve en Odilon De Vuyst.
Van iedere groep beelden ontwierpen we een kleischets, die na beoordeling werd uitgewerkt.Op de zolder van
het klooster vormden we de beelden: met plaaster, jutezakken, ijzerdraad zodat gesloten vormen ontstonden
waarbij men duidelijk de menselijke gestalte kon herkennen.Koppen, handen en voeten werden erbij geboetseerd of uitgekapt.
In een artikel”Klein mysteriespel” sprak prof. Max V an Damme zijn bewondering uit over deze onderneming “Eli, Raf, Odilon en Guido hebben gewerkt,hard en naarstig, van in de vroege morgen, op de grote
zolder in de kille atmosfeer en de natte plaaster, tot ‘s avonds als het reeds donkerde. Op veertig dagen tijdook hun verlofdagen- werkten ze 25 groepen af, met een totaal van ongeveer zeventig figuren ten voeten uit
of gedeeltelijk uitgebeeld. Elk beeld draagt zijn eigen stempel en is vrij algemeen genietbaar. Sommigen doen
oprecht diep religieus en mystiek aan; anderen zijn gezond volks en naïef, devoot en rechtzinnig.”
Aan deze opdracht is ook een ludieke anecdote verbonden want toen dit werk voltooid was beseften we dat de
levensgrote beelden niet door de deur van de zolder konden. De enige oplossing bestond erin beroep te doen
op de brandweer van Gent die dan via het dak de beeldengroep op zijn plaats bracht.
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Na onze studies zijn onze wegen uit elkaar gegaan. Ik moest mijn legerdienst doen en Raf werd vrijgesteld
wegens een oogletsel. We bleven toen wel in contact via brieven. Maar na de legerperiode hebben we elkaar
nog sporadisch ontmoet. Ik kan me ook moeilijk een beeld vormen van de latere kunstwerken van Raf en zijn
evolutie in de kunstwereld.

Op bezoek bij Marie-Madeleine De Pelsmacker, zuster van Raf.
Ter gelegenheid van de tentoonstelling van Jules Vits kwamen we in gesprek met de
heer Koen De Bosscher die er ons attent op maakte dat er in onze gemeente nog kunstenaars geleefd hebben, die de moeite waard zijn om er even de aandacht op te vestigen.
Hij verwees hierbij naar Raf De Pelsmacker, overleden oom van zijn vrouw Katrien,
waarvan hijzelf een paar werken bezat. Onze nieuwsgierigheid was gewekt want daarvan waren we niet op de hoogte. Bij navraag bij oudere Gontrodenaren bleek inderdaad
dat heel wat personen de jonge kunstenaar hadden gekend. Ze verwezen zelfs naar een
paar beelden van hem in het straatbeeld van Gontrode: de madonna aan het huis, rechtover de kerk en het beeld aan de woning van de heer André Van Slycken. Vorig jaar, naar aanleiding van de
feesten ter gelegenheid van de herdenking 150 jaar Sint- Bavokerk was er een tentoonstelling van creatieve
Gontrodenaars. Hierop was ook Raf De Pelsmacker vertegenwoordigd met een kerstdoek, een kruisbeeld en
een madonna. Bij de voorbereiding van die tentoonstelling kwamen we terecht bij Marie-Madeleine, de zuster van de kunstenaar en schoonmoeder van Koen, de persoon die ons ongetwijfeld heel wat informatie zou
kunnen geven. Deze innemende en vriendelijke vrouw kenden we reeds lang en het was dan niet moeilijk om
in vertrouwen de figuur van haar broer te doen herleven. Ze bezat een verzamelboek met allerlei persknipsels,
verslagen, prentkaarten en foto‘s van de beginperiode. Ze is ook onze bron geweest die latere contacten met
familieleden en vroegere vrienden van haar broer Raf mogelijk maakten. Als we haar bezochten en vragen
stelden herbeleefde ze precies die periode.
Samen met Raf is ze opgegroeid (ze was 2 jaar jonger) en heeft een stuk van zijn jeugd meebeleefd: zijn school,
zijn vrienden, zijn eerste kunstwerken. In haar woning treffen we verschillende werken aan van haar broer
en telkens weet ze duidelijk de omstandigheden te verhalen van hun ontstaan. Het is net of die beelden
spreken. Vaak had ik de indruk dat het haar deugd deed dit nog eens te kunnen vertellen. Ze moet ook sterk
geïnteresseerd geweest zijn in het beroep van haar broer, waarmee ze ongetwijfeld een sterke band had. Ze
typeerde hem als een brave, ietwat eigenzinnige jongeling.Zijn hobby was zijn werk: schetsen, schilderen,
knutselen met ijzerdraad en experimenteren met allerlei materialen. Het uitgangsleven of de jeugdbeweging
sprak hem niet aan. Hij had er geen behoefte aan. Hij was een zeer vriendelijke en behulpzame broer.

Raf en Marie Madeleine De Pelsmacker op de motorfiets van hun vader.
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Peter De Pelsmacker
° 1955

° Gontrode 21 oktober 1927
+ Gent 28 juli 1963

Raf De Pelsmacker

Sofie De Pelsmacker
° 1957

X
Nederbrakel 18 mei 1954

Hans De Pelsmacker
° 1960

° Nederbrakel 2 januari 1923
+ Gent 9 december 2005

Lucie De Hovre

° Mater 5 februari 1890
+ Gent 10 februari 1973

Agnes Walraet

° Parike 3 oktober 1870
+ Gijzenzele 29 november 1932

Maria Emma Droesbeke

X
? …..
° Nederbrakel 22 januari 1885
+ Oudenaarde 30 november 1969

X
te Gent

Henri De Hovre

° Gijzenzele 11 mei 1867
+ Gijzenzele 9 oktober ….

° Gijzenzele 20 september 1896
+ Gentbrugge 29 september 1987

Anna Cordula

Marie Madeleine De Pelsmacker
° Gontrode 30 juni 1929
X Gontrode 9 december 1960
Fernand De Pryck
° Gent 19 juli 1936
+ Melle 25 juni 1973

X
Gijzenzele 23 aug. 1922

GENEALOGISCHE SCHETS

Gustaaf De Pelsmacker
° Gontrode 12 februari 1925
+ Gontrode 26 februari 1926

° Wetteren 8 september 1891
+ Lemberge 12 augustus 1976

Jules René De Pelsmacker

X
Maria Livina De Schaepmeester
Wetteren 1 mei 1890
° Balegem 17 september 1866
° Scheldewindeke 16 augustus 1864
+ ? ….
+ ? ….

Karel Pelsmaker

Cyriel Bockstaele

Maria Theresia Soetens
° Parike 17 maart 1842
+ Parike 13 januari 1893

Justine Van den Bulcke
° Moortsele 18 februari 1840
+ Gentbrugge 30 januari 1936

Marie Theresia Bockstaele
° Heusden 4 augustus 1835
+ Heusden 3 september 1921

Pauline De Cock
° Scheldewindeke 20 maart 1836
+ ?...

X Parike 10 mei 1865

X Moortsele 19 januari 1859

X?…

X Balegem 23 april 1859

Petrus Droesbeke
° Deftinge 14 februari 1842
+ Overboelare 23 mei 1910

Joannes Baptista Bockstaele
° Gijzenzele 3 mei 1835
+ Gentbrugge 31 januari 1917

Romanus De Schaepmeester
° Scheldewindeke 8 augustus1824
+?…

Benedictus Pelsmaeker
° Balegem 1 december 1834
+

AANVULLENDE LEDENLIJST VAN DE
HEEMKUNDIGE VERENIGING DE GONDE 2007
(gegevens t.e.m. 01/05/2007)
Leden

Steunende leden
De Buck			
De Coster 		
De Coster		
de Hemptinne 		
De Schamphelaere 		
Gistelinck		
Goossens 		
Lehouck 			
Loncke 			
Moeraert 			
Moreels 			
Raes 			
Schepens 		
Van Heesvelde 		
Van Maele 		
Verbeurgt 		
Vinqueer 		
Waldack 			

Frederik		
Luc		
Paul		
Reginald		
Jozef		
Dirk		
Willy		
Nicole		
Wim		
Rita		
Eric		
Egide		
Raoul		
Erwin		
Gilbert		
Hilde		
Antoine
Felix		

Melle
Melle
Melle
Melle
Oosterzele
Gontrode
Wetteren
Heusden
Melle
Melle
Gontrode
Melle
Melle
Melle
Melle
Melle
Nieuwkerken-Waas
Kalken

Archief Merelbeke				
Bibliotheek Merelbeke			
Bleyenberg 		
Lieselot		
Buylle-Baes 		
W. & A.		
De Backer 		
Erwin		
De Baets 			
Erik		
De Buck 			
Marc		
De Ganck 		
Jeanne		
De Nys 			
Magda		
De Vis 			
Frank		
De Witte 			
John		
D’Hont 			
Robert		
Goessens-Hijsselinck
Christa		
Loir 			
Yvonne		
Moreels 			
Sybille		
Story-Scientia J.				
Van Caeneghem 		
Pol		
Van Damme 		
Theo		
van Doorslaer de ten Ryen
Ignace		
Verhoeven 		
Solange		
Verhoosele 		
Françoise		
Verween 			
Wim		

Merelbeke
Merelbeke
Melle
Laarne
Gent
Middelkerke
Melle
Melle
Melle
Melle
Gent
Wetteren
Melle
Melle
Gontrode
Gent
Gent
Melle
Gontrode
Melle
Moortsele
Melle

erratum
Er sloop een tikfoutje in de vertaling van Melloy’s gedicht “Et puis...” (De Gonde, jg. 35 - 2007 nr. 1) pagina
21, 4de strofe, 3de lijn: geut moet uiteraard geur zijn!

Erfgoeddag 2007 - tentoonstelling tram 20 te Melle.
Op zondag 22 april ll. opende de tentoonstelling “Tram 20 te Melle”. De tentoonstelling werd een groot
succes, alleen al tijdens de eerste dag konden we honderden bezoekers verwelkomen. Op de foto een sfeerbeeld.

foto Lucien Oosterlinck
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Werkten mee aan de realisatie van dit nummer:
• Daniël Lemmens
• Jan Olsen
• Filip Oosterlinck (opmaak)
• Piet Selhorst (foto’s)
met de medewerking van de familie de Pelsmacker, in het bijzonder Hans en
Peter De Pelsmacker alsook Marie Madeleine De Pryck-De Pelsmacker; Mieke De Clercq (kunstacademie Oudenaarde, Elie Van
Damme en Etienne van Doorselaer

— druk: MUGO —
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