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Deurle –
het mooiste dorp 
van Oost-Vlaanderen



De wandeling start aan de parking in de Dorpsstraat van Deurle, schuin 
tegenover de kerk.
Na 50 meter wanen we ons midden in een 'pastorale', de landelijke 
eenvoud van Deurle met de twee oude cafés, de kerk en het kerkhof, de 
boomgaard, de winkel en de pastorie.

De kerk van Deurle dateert in zijn oorspronkelijke vorm waarschijnlijk uit 
de elfde eeuw. De oudste vermelding vinden wij in een privilege uit 1121, 
als de kerk onder patronaat van de St.-Baafsabdij wordt gesteld. in de 
negentiende eeuw is het oude gebouw naar het oosten aanzienlijk 
uitgebreid (1855). 1980 en 1986 werd de kerk grondig gerestaureerd.
Op het kerkhof liggen kunstenaars van allerlei slag begraven: Xavier De 
Cock, Gaston Martens, Jenny Montigny, Jozef De Belder, Leon  de Smet, 
Albert Claeys en Gust De Smet.
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Nevelenaar, Deurlenaar, Afsneenaar en “eeuwig resident” op de Gentse 
Westerbegraafplaats… schrijver Cyriel Buysse (1859-1932). Hij hield van 
reizen per auto. Hij was hierbij een van de pioniers in Europa. Rond de 
eeuwwisseling waren verre reizen uitzonderlijk, en reisden de mensen 
vooral met de trein.
Drie maal trok hij met de auto door Frankrijk De eerste keren ruim 
honderd jaar geleden, in 1910 en 1913, en dan nog eens in 1923.

het familiale buitenverblijf 
“Het Roze Huis” of “Kasteel 
Daerupt” in Afsneedorp 16

Paalwoning 
'De Molenberg' 
in Deurle

Tussen boomgaard en kerk klimt links een 
smal voetpad naar boven: dit is het Cyriel
Buyssepad (infobord 1). De schrijver zelf 
woonde vanaf 1910 op de beboste 
heuvelrug, in zijn paalwoning naast de 
oude molen. 
Vanaf dit punt schilderde eerder al, in 1906, 
Gustave De Smet zijn Kerk van Deurle. Het 
tafereel laat zien dat het landschap 
indertijd veel meer open van structuur was 
en het zicht naar de Leie vrijwel onbeperkt.



Cyrillus Gustave Emile (Cyriel) Buysse (Nevele, 20 september 1859 - Afsnee, 25 juli 1932) was een Vlaams naturalistisch schrijver. Zijn bekendste roman is 
Het recht van de sterkste (1893) en zijn bekendste toneelstuk Het gezin van Pamel.
Buysse behoorde tot een familie uit de hogere Gentse burgerij. Zijn vader leidde een cichoreifabriek, die aan de familie behoorde. Zijn broer Arthur Buysse
werd liberaal volksvertegenwoordiger. Rosalie en Virginie Loveling waren zijn tantes.
Buysse doorliep het atheneum in Gent en hielp zo nu en dan in de cichoreifabriek van zijn vader, die wilde dat hij de fabriek zou overnemen. Op aanraden van 
zijn tante Virginie Loveling, begon hij op zijn zesentwintigste te schrijven. Hij maakte enkele zakenreizen naar de Verenigde Staten (1886, 1891, 1892 en
1893), mogelijk met de intentie om er permanent te blijven en een cichoreifabriek te stichten. Deze reizen inspireerden hem jaren later tot Twee werelden 
(1931).
In 1893 was hij medestichter van Van Nu en Straks. Het was de tijd dat hij ontgoocheld was geworden over het gebrek aan succes dat zijn publicaties 
ondervonden. Hij keerde zich tevens tegen de Vlaamse Beweging en de flaminganten. Hij verhoopte meer gehoor te vinden in Nederland en vertoefde vaak 
in Den Haag. Hij leerde er de Nederlandse weduwe Nelly Dyserinck kennen en op 1 oktober 1896 trouwden ze. Tot in 1899 bleef het paar in Den Haag 
wonen, waar hun zoon René geboren werd. Nadien bracht hij regelmatig de winters in deze stad door, evenals de oorlogstijd 1914-1918.
In 1903 stichtte hij in Den Haag het literaire maandblad Groot Nederland, samen met Louis Couperus en Willem Gerard van Nouhuys.
Vanaf 1900 bracht Buysse met zijn vrouw en zijn zoon enkele maanden per jaar in Vlaanderen door, vooral in Afsnee. Daar huurde hij het landhuis Daerupt
dat hij La Maison Rose noemde.[1] In 1911 kocht hij de Molenberg achter de kerk van Deurle en liet er een paalwoning bouwen, waar hij jarenlang woonde.
Hij werd gezien als naturalistisch schrijver (Het recht van de sterkste en De Biezenstekker) met als voorbeeld de Franse schrijvers Émile Zola en Guy de 
Maupassant. Het toneelstuk Het gezin Van Paemel is een van zijn bekendste werken en wordt nog geregeld opgevoerd door allerlei gezelschappen. Zijn latere 
werk is realistischer en heeft soms een satirische of ironische toon.
Zijn werk schokte de Vlaamse goegemeente en werd veelal negatief onthaald. Pas op latere leeftijd vond hij erkenning. In 1921 ontving hij de Staatsprijs voor 
Vlaams verhalend proza, die hem in 1918 was toegekend voor zijn werk in de periode 1915-1917.
In 1930 werd hij lid van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. Op 21 juli 1932 werd hij verheven in de adelstand met de titel baron, 
overdraagbaar bij eerstgeboorte. Maar omdat hij vier dagen daarna overleed kon hij de adelbrief niet lichten, en de adelverheffing en de titel gingen dan ook 
niet door.
In plaats daarvan werd de titel barones op 9 oktober 1934 verleend aan zijn weduwe Nelly Dyserinck, met devolutie van de titel op hun enige zoon, die van 
zijn kant op zelfde datum in de Belgische adel werd opgenomen. Buysse, die al langer ziekelijk was, overleed aan een beroerte in zijn buitenverblijf, het 
landhuis Daerupt, naast de kerk van Afsnee. Hij werd begraven op de Westerbegraafplaats in Gent.

Cyriel Buysse (* 20. September 1859 in Nevele; † 25. Juli 1932 in Afsnee) war ein flämisch schreibender, naturalistischer belgischer Schriftsteller. Er schrieb
auch unter den folgenden Pseudonymen: Louis Bonheyden, Prosper Van Hove und Robert Palmer.
Berühmt wurde Buysse als naturalistischer Schriftsteller in der Tradition von Stijn Streuvels, Émile Zola und Guy de Maupassant. Obwohl Buysse auf 
Französisch erzogen wurde, was für die Söhne wohlhabender flämischer Familien in jener Zeit nicht selten war, schrieb er die meisten seiner Werke in 
Niederländisch. Sein Stil ist durch eine tiefe Sympathie für den Menschen gekennzeichnet, dessen Existenz er auf lebendige und realistische Weise 
beschreibt.
Während der deutschen Besetzung Belgiens im Zuge des Ersten Weltkrieges blieb Buysse in den Niederlanden, wo er unter anderem Beiträge für die 
Zeitschrift De Vlamse Stem (Die Flämische Stimme) verfasste. Nach dem Waffenstillstand 1918 kehrte er nach Belgien zurück, wo sein schriftstellerisches 
Talent mittlerweile sehr anerkannt war. 1932 wurde er durch König Albert I. in den Freiherrenstand erhoben, eine seltene Ehre für Schriftsteller und 
angesichts des Stils und des Inhalts seiner Werke nicht ohne Ironie.

Graf van Cyriel Buysse op de 
Westerbegraafplaats in Gent

Cyriel Buysse (ca. 1924) 
portret door Emile Claus



Gust De Smet, 
Winter in Deurle



We dalen het Cyriel Buyssepad af en komen 
in de Muldersdreef, de prachtige laan die 
samen met de Kapitteldreef de beide 
deelgemeenten Deurle en Latem verbindt. 
Recht tegenover ons, op nummer 13, staat 
het 'muldershuis', een van de oudste 
woningen van Deurle. De woonst gaat in haar 
eerste  aanleg terug tot 1586 en is – volgens 
de muurankers – in 1665 herbouwd. In de 
woning bevindt zich een gewelfde kelder met 
een grote open haard in laatgotische stijl, 
mogelijk een relict van een oudere fase.

De Muldersdreef naar links volgend gaan we 
tegenover nummer 8 naar rechts. 
'Bachtenberge' heet het hier, hetgeen 
volkstaal is voor: achter de berg. In feite 
wordt sinds oudsher heel de buurtschap zo 
genoemd. We bevinden ons immers achter de 
doorlopende duinhelling van de Nevelse
Warande.



Ook in Deurle vele 
wondermooie villa's!



Aangekomen bij de Philippe de Denterghemlaan gaat het naar 
rechts en dan direct naar links, de Gust De Smetlaan. Naar vijftig 

meter komen we bij het museum van de naamgever van 

onze route: Gust De Smet (infobord 2).

De schilderkunst van Gust De Smet bestaat uit een unieke 
mengeling van expressionisme en kubisme, gevat in een heel 
persoonlijk coloriet. Hij woonde en werkte in Deurle, een 
deelgemeente van Sint-Martens-Latem. Zijn sober huis is nu een 
museum. 

In de voormalige woning en werkruimte van Gust De Smet, 
bekend kunstenaar uit de 'Latemse School', is nu een klein 
museum ondergebracht.
Je ziet er werken van Gust De Smet uit de periode 1915 tot aan 
zijn dood (1943).
Het museum is open op vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag of 
na reservatie voor groepen. Het is gratis toegankelijk.
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Het museum (beschermd erfgoed) is het 
laatste woonhuis en atelier van de grote 
Vlaamse expressionist Gust De Smet (1877-
1943). Het museum bevat als bestendige 
huldeblijk de volledig ingerichte huiskamer, 
het atelier en de slaapkamer op de eerste 
verdieping. Aan de wanden hangt een 
selectie van honderd werken, voornamelijk 
kleine doeken en tekeningen.

2013



 Latemer Schule - Latemse School
Erste Gruppe – Eerste groep (1898-1908)

Vroege Verkenners - Xavier De Cock, César De Cock, Felix Cogen, Gustave Den Duyts, 
Albijn Van den Abeele, Valerius De Saedeleer, Gustave Van de Woestyne,
George Minne, Albert Servaes, Jules de Praetere

Zweite Gruppe – Tweede groep impressionisme(1906-1913) en Vlaams expressionisme (1922-1930)
Gust De Smet, Leon De Smet, Maurice Sijs (Sys), Constant Permeke, Frits Van den Berghe, 
Emile Claus, Jenny Montigny, Anne De Weert, Modest Huys, Théo van Rysselberghe

Dritte Gruppe – Derde groep
Hubert Malfeit, Albert Saverys, Jozef de Coene, Albert Claeys, Victor Lorein, 
Achile Van Sassenbroeck, Jules Boulez und Maurice Schelck. 

Vierte Gruppe – Vierde Latemse generatie
Fons Roggeman, Luc-Peter Crombé, Joe Van Rossem, Chris Pots, Jef Wauters, 
Lea Vanderstraeten, Jules De Sutter, Evariste Gustave de Bock, Vic(tor) Dooms 



Latemer Schule – Latemse School

• Als Latemse School (deutsch auch: Laethemer Schule oder Gruppe) wird eine flämische Gruppe von 
Künstlern bezeichnet, die in der ersten Hälfte des 20. Jh.s in Deurle und Sint-Martens-Latem, zwei 
Dörfern an der Leie südlich von Gent oder Umgebung tätig war. 

• Die Latemse School wird meist in folgende Gruppen eingeteilt:

• Zur ersten Gruppe, den sogenannten Mystikern gehörten - Xavier De Cock, César De Cock, Felix Cogen,
Gustave Den Duyts, Albert Servaes, Georges Minne, Gustaaf Van de Woestijne, Valerius De Saedeleer, 
Albijn Van den Abeele, Jules de Praetere.

• Zur zweiten Gruppe gehörten die Expressionisten Constant Permeke, Gust De Smet, Leon De Smet, 
Maurice Sijs (Sys), Frits Van den Berghe, Emile Claus, Jenny Montigny, Anne De Weert, Modest Huys,
Théo van Rysselberghe. Vor allem diese Gruppe hatte einen großen Einfluss auf die Entwicklung der 
späteren modernen Bewegung in Belgien. 

• Zur dritten Gruppe, von der allerdings nur Hubert Malfait in Sint-Martens-Latem ansässig war, rechnet 
man außerdem noch die Maler Albert Saverijs, Jozef de Coene, Albert Claeys, Victor Lorein, Achile Van 
Sassenbroeck, Jules Boulez und Maurice Schelck. 

• Manche Kritiker erkennen auch noch eine vierte Generation innerhalb dieser Schule zu der sie dann Fons 
Roggeman, Luc-Peter Crombé, Joe Van Rossem, Chris Pots, Jef Wauters, Lea Vanderstraeten Jules De 
Sutter, Evariste Gustave de Bock, Vic(tor) Dooms zählen. 

• Der Begriff Schule bedeutet nicht, dass die Künstler eine bestimmte Organisation gebildet haben, 
sondern wurde wegen eines gemeinsamen Dorflebens und einiger stiltechnischer Gemeinsamkeiten 
geprägt. So beschäftigte sich die erste Gruppe nach 1900 vor allem mit dem Symbolismus, während die 
zweite Gruppe nach 1914 sich vor allem expressionistischer Stilelemente bediente. Die Künstler der 
dritten Gruppe fühlten sich überhaupt keiner bestimmten Stilrichtung zugehörig, dennoch basierte ihre 
Kunst – manchmal sehr ausgeprägt – auf der ihrer Vorgänger.



Bij het verlaten van het museum volgen we – via een 
dubbele winkelhaak – de Gust de Smetlaan. 

We stuiten op de Museumlaan. Links ligt aan het einde het 

privaat Museum Dhondt-Dhaenens
(MDD). 

Na de verwerving van een ruim perceel aan de Pontstraat 
krijgt de industrieel Jules Dhondt (1889-1969) de kans 
over te gaan tot de bouw van het museum Dhondt-
Dhaenens. Op 30 november 1968 vindt de plechtige 
opening plaats en schenkt het echtpaar het museum en 
bijbehorende collectie aan de Vlaamse Gemeenschap.
Het modernistische gebouw van architect Erik Van Biervliet 
moest tegelijk een plaats zijn waar diverse culturele en 
artistieke activiteiten mogelijk werden.

Het Museum Dhondt-Dhaenens focust op tijdelijke expo’s 
van moderne kunst uit binnen- en buitenland.

De basiscollectie bevat werken van Brusselmans, Claus, 
Daeye, De Saedeleer, Gustave De Smet, Leon De Smet, 
Ensor, Evenepoel, Laermans, Malfait, Meunier, Minne, 
Permeke, Saverys, Serbaes, Smits, Spilliaert, Tytgat, Van 
den Berghe, Van de Woestyne en Wouters. Slechts een 
selectie van de meest vooraanstaande Leiekunstenaaars is 
in het museum te zien. 

Buiten deze 'klassieke modernen' verwerft het museum 
thans vooral naam en faam door wissel-tentoonstellingen
van actuele kunst. Inmiddels zijn daar ook een groot aantal 
hedendaagse kunstenaars aan toegevoegd zoals David 
Tremlett, Marthe Wéry, Marcel Maeyer, Joëlle Tuerlinckx, 
Koen Theys en Raoul De Keyser.

2

Valerius de Saedeleer, 
De Leie te Latem, 1903

Frits Van den Berghe, 
Vissers aan de Leie, 1923

Edgard Tytgat,
Herinnering aan een zondag, 
1926



We vervolgen de Gust de Smetlaan en 
naar twee haakse bochten staan we op de 
Oude Pontweg. Links bemerken we het 
onverharde deel van de Oude Pontweg, je 
kan er eventjes in wandelen en genieten 
van het landschap. De naam van de weg 
duidt zowel richting als betekenis aan: dit 
was de oude route naar het veer van Sint-
Martens-Leerne en deel van de 
verbindingsweg van Nevele, over Deurle 
naar Sint-Martens-Latem en Gent. De 
graslanden met populieren en hier en 
daar een oude hoeve waren voor schilders 
als Gust De Smet een favoriet werkterrein 
(infobord 3).
De Oude Pontweg volgt op een natuurlijke 
manier de scheiding van twee 
landschapsvormen die typisch zijn voor 
de contreien hier. Rechts ligt het zand 
opgestoven tot duinen, begroeid met 
dennen en sparren. Links strekt zich –
achter de nieuwe villa's  - het land van de 
boeren dromerig uit: het zijn de vette 
weiden langs de Leie. 
De Oude Pontweg eindigt vrij abrupt in de 
Lindenstraat. En dan gaat de route even 
verder naar links, de Kasteeldreef in, 
majestueus al een gotische kathedraal. 
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Halverwege de Kasteeldreef gaat het naar rechts, de Rode Beukendreef in, de 
indrukwekkende toegangslaan naar het kasteel (infobord 4). Het kasteel van Deurle zelf, 
een gebouw uit 1766, is niet meer zichtbaar, nu de zogenaamde avant cour is verkaveld. 
Maar de Rode Beukendreef, bijna duizend meter lang, met de dubbele bomenrij maakt 
veel goed. De dreef werd eerst aangeplant tot aan de toenmalige Latemstraat, nu de 
Philippe de Denterghemlaan. De bomen van dit noordelijk deel krijgen in 1782 een eerste 
snoeibeurt. Tegen 1850 wordt deze prachtdreef – verboden voor boeren met gespan! –
verlengd tot aan de Muldersdreef. Na de Eerste Wereldoorlog vallen de oudste beuken 
onder de bijlslagen van de houthakker.
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28.05.2018 Latemse Kluis

We steken de drukke Philippe de Denterghemlaan over en slaan na 300 m linksaf. De 
Warandedreef volgend belanden we in de Nevelse Warande die we bij het eerste 
bospad naar recht weer verlaten om op de Kleine Reinaertdreef uit te komen.
We volgen links, de Kleine Reinaertdreef en komen uit op de Reinaertdreef – de 
namen zeggen genoeg: we zijn in het domein waar de vos vroeger meester was. 

Op de kruising Reinaertdreef – Kapitteldreef ligt links de Latemse Kluis – voormalig
buitengoed van de paters dominicanen, rond 1930 gebouwd op gronden van de 
kunstschilder Edgar Gevaert (infobord 5). 

In de jaren dertig is de Kluis het trefpunt van 'Latemse ' kunstenaars die geregeld 
exposeren in kunstzaal ars te Gent. Onder de gasten vinden we Albert Claeys, 
Gustave De Smet, Albert Saverys, Hubert Malfait en Albert Servaes.
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Latemse Kluis krijgt culturele bestemming N 01/03/2017 door Anneke Coppens
In de Kapitteldreef staat De Latemse Kluis, een opmerkelijk gebouw van grote architectonische en 
cultuurhistorische waarde. Het is het voormalig buitengoed van de Paters Dominikanen en dateert 
van 1930. Het gebouw staat al een hele tijd leeg en is sinds 2013 eigendom van zakenman Herman 
De Bode. In opdracht van De Bode en onder supervisie van Piet Boyens, gewezen cultuur-
functionaris van Sint-Martens-Latem, wordt De Kluis sinds februari 2016 gerenoveerd. "We zien het 
als culturele site samen met het nabij gelegen museum Gevaert-Minne", zegt Boyens. 
De bosachtige tuin blijft en de benedenverdieping wordt woongelegenheid. De tweede en derde 
étage smelten samen tot één verdieping met een hoogte van 8,5 meter en een impressionant dak 
met honingraatstructuur, ideaal voor een grote doorlopende expositiezaal. De renovatiewerken 
lopen vermoedelijk ten einde in juli-augustus 2017. De Latemse Kluis zal vooral dienst doen als 
tentoonstellingsruimte tijdens de zomermaanden en geeft de gemeente de kans de handen in elkaar 
te slaan met het Roger Raveelmuseum, het Museum Dhondt-Dhaenens (MDD) en het Museum 
van Deinze en de Leiestreek voor het tweejaarlijks tentoonstellingsproject 'de Biënnale van De 
Schilderkunst'. De Biënnale is een gezamenlijke tentoonstelling die moderne en hedendaagse 
schilderkunst samenbrengt. Het tussenliggend jaar wil men samenwerken met de de Latemse 
kunstkring om tentoonstellingen te organiseren. "Op die manier maken we het Museum Gevaert-
Minne dynamischer, want het museum stelt momenteel enkel een vaste collectie tentoon", zegt 
Boyens.

Dr. Boyens, Piet, "Sint-Martens-Latem: Kunstenaarsdorp 
in Vlaanderen", Lannoo, Tielt, 1992; *1947 Spaubeek NL
ereburger Sint-Martens-Latem 2013



VanmassenhoveBoyensVan Hooland

Heel even op de Kapitteldreef gaar het 
meteen naar links, de Edgar Gevaertdreef in. 
Bij de parking arriveren we aan een landelijke 
parel van bijna drie hectare: het 

Gemeentelijk Museum 
Gevaert-Minne (infobord 6). 

Edgar Gevaert, kunstschilder uit 
Oudenaarde, huwt in 1916 met Marie 
Minne, de oudste dochter van de 
beeldhouwer. Vanaf 1922 bouwen de twee 
hier hun woonhuis met atelier. 
In 1992 komt het domein in bezit van de 
gemeente Sint-Martens-Latem. 
Aanpassingen en verbouwingen maken erf, 
huis en aterlier van Gevaert tot een 
gemeentelijk museum. Naast werk van de 
eerste bewoner kan de bezoeker er de 
beelden en tekeningen van George Minne 
bewonderen, voorts werken van 
Xavier de Cock, Servaes, Gustave van de 
Woestyne, De Saedeleer, Frits van den 
Berghe, Gustave en Leon De Smet, Permeke, 
Malfait e.a.
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Erwin De Keyser
gemeentewerkman en 
huisbewaarder van het 
Museum Gevaert-
Minne, is een artistieke 
duizendpoot. Naast 
muzikant, performer en 
showbeest is hij ook 
nog een begenadigd 
amateurfotograaf.ESC



Bij het verlaten van het museum komen we weer op de Kapitteldreef, waar de route 
naar links vervolgt.. De dreef is een loofgang van bomen en struiken, meer dan een 
kilometer lang en gelukkig onverhard. Bij regenweer knelt weliswaar de vrees voor 
natte voeten, maar dat is een licht verteerbaar ongemak. De weg is een oude 
zandweg, vroeger door de aangelanden zelf onderhouden: putten en karreslagen
pleegde men op te vullen met bundels slaghout en graszoden. 

Op de kruising met de Muldersdreef gaat het parcours meteen weer naar rechts, 
naar de Rode Beukendreef, nu in de richting van het kasteel. De eerste, onverharde 
landweg links is het verlengde van de Nevels Warande.
Deze weg volgend steken we weer de Muldersdreef ober naar De Heide waar we 
voor links kiezen. Aan het einde volgen we een pad naar links en kort daarna naar 
rechts bevinden we ons weer op een bospad, dat de zogenaamde Galgeput passeert 
(infobord 7). Het gaat hier om een oude turfput die zeker tot de 15de eeuw 
teruggaat.
Domein met villa en vijver, zogenaamd Galgeput, Dorpsstraat 16, één van de 
resterende turfputten van de Warande. Op een hoogte gelegen villa in landelijke stijl 
in kern daterend van circa 1910 naar verluidt naar ontwerp van Valentin Vaerwyck, 
verbouwd tot zijn huidige vorm omstreeks 1930 door architect Jean Hebbelynck.

Op de verharde Kriekenbergdreef volgen we de route naar links, 
tot aan de Dorpstraat war een scherpe bocht naar rechts ons 
terugbrengt in de dorpskom en naar het uitgangspunt van onze 
wandeltocht
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De Nevelse Warande is het gebied van de al vaker genoemde rivierduinen, een 

terrein door de Heren van Nevele gebruikt als reservaat voor wild met jachtrecht en vrije 
vogelvangst. 
In de achttiende eeuw staat het hier vol met sparren, met een schaarse eik of berk. Nu 
mengen zich ook beuken, dennen en tamme kastanjes in het gezelschap. De jacht gold 
indertijd vooral herten, wilde zwijnen , konijnen en hazen. Ook de vos, da das en de wolf
zijn dan niet veilig. In 1698 legt de laatste wolf het lookje, "met assistentie van veel 
prochianen, namentlick die van Baerel, Deurel, Lathem ende Nazarette". 
Vandaag bestaat de fauna hoofdzakelijk uit klein gevogelte als vinken, mezen, de 
wielewaal, de bonte en groene specht en de Vlaamse gaai.

Een warande is de naam die in de lage landen gebruikt werd voor een besloten 
jachtterrein, doorgaans eigendom van voorname families. De naam komt al in de 
middeleeuwen voor, doch ook daarna werden nog vele warandes aangelegd. Warandes 
waren er in meerdere types, zoals de konijnenwarande, waar gejaagd kon worden op 
konijnen.



Gust De Smet, De herberg (Vogelpik) - 1925. Gust De Smet, Stilleven met commode - 1916.
ENDE

Aan het einde noch 
2  typische schilderijen van 
Gust De Smet!


