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Burgemeester Luc De Ryck
en museumfunctionaris Elke
Koppen bij het geschonken
carraramarmeren beeld van
Karel Aubroeck.

Familie Gebroeders Van Raemdonck
schenkt grafmonument (kunstwerk Karel
Aubroeck) aan gemeentebestuur
Op 14 januari jl. overleed, op 88-jarige leeftijd, Jozefa Van Raemdonck, dochter
van de jongste broer (Willy) van de gebroeders Van Raemdonck en oudste
familielid-in-leven. Conform de afspraken binnen de familie schonk zij het
kunstwerk van Karel Aubroeck dat oorspronkelijk op het graf stond van de
12-jarige Maria De Muyter, dochtertje van de broers’ oudste zus (Marie), aan het
gemeentebestuur. Daarmee keerde het beeld, dat tot 1953 op het kerkhof van
Temse stond, na 65 jaar terug naar zijn plaats van herkomst. Het heeft een ereplaats op de eerste verdieping van het gemeentehuis (Markt), waar het kruim
van het gemeentelijke kunstpatrimonium permanent wordt tentoongesteld
Het echtpaar Homère De Muyter en Marie Van Raemdonck had één kind: Maria.
Zij werd geboren op 12 augustus 1917, enkele maanden na het sneuvelen van
Edward en Frans, vandaar haar namen: Maria - Edwarda - Franciska. Zij werd
slechts 12 jaar oud. Na hevige hoofdpijnen overleed zij in de Gentse kliniek
Toevlucht van Maria op 20 oktober 1929. Het bijroepen van prof. Frans Daels,
vriend des huizes, en diens voorschrijven van een totaal andere behandeling
konden niet meer baten.
Na haar dood stelden de ouders de Maria De Muyterprijs in: verscheidene jaren
na elkaar kregen de eerste 5 leerlingen van de lering voor de Plechtige Communie een missaal als geschenk (enkele maanden vóór haar dood had het meisje
haar Plechtige Communie gedaan). Deze missaals bevatten de geschreven tekst:
Geschenk van Mr. en Mv. De Muyter als aandenken aan hun teergeliefd dochtertje Maria.
Op Maria’s graf lieten de ouders een beeld in carraramarmer plaatsen - 1,10 m
hoog - gebeeldhouwd door Karel Aubroeck. Toen het kunstwerk door de tand
des tijds was aangetast, lieten zij het in 1953 door de kunstenaar restaureren.
Het beeld keerde niet meer naar het kerkhof weer, mede omdat de sokkel
begon te neigen. Zij schonken het aan hun nicht Jozefa Van Raemdonck, die 3
weken voor het overlijden van Maria in het huwelijk was getreden. Jozefa was
geboren in het overlijdensjaar van Maria De Muyter (1929) en werd na Maria’s
dood door het echtpaar De Muyter-Van Raemdonck als een tweede dochter
beschouwd. Het echtpaar schonk haar het kunstwerk, met dien verstande dat
indien het beeld niet in de familie bleef, het moest geschonken worden aan
Temse, gemeente waar de schenkers erg aan gehecht waren. Het beeld kreeg
een passende plaats in de hal van het echtpaar Schreurs-Van Raemdonck in Hasselt.
Al jaren geleden maakte Jozefa Van Raemdonck deze boodschap over aan de
burgemeester van Temse, die het ook vermeldde in zijn boek over de broers.
Enkele maanden na het overlijden van Jozefa contacteerde haar echtgenoot, Jozef Schreurs, de burgemeester met de boodschap dat het beeld mocht worden
afgehaald. Dat gebeurde kort daarop. Het heeft een ereplaats in de kunstkamer
op de eerste verdieping van het gemeentehuis.
Markante details :
- het graf van Maria De Muyter is er nog altijd, inclusief de arduinen sokkel
waarop tot 1953 het beeld stond. Het bevindt zich op het kerkhof links in
de rij van de hoofdingang (eerste hek) langs de Gasthuisstraat, naast het
graf van Mgr. Lucien Anné;
- de moeder van burgemeester Luc De Ryck was even oud als Maria De Muyter (°1917), ze deden samen hun Plechtige Communie. Zij was in het bezit
van het hoger vermelde missaal (met opdracht). Het missaal berust nu in
het privé-archief van de burgemeester. Er zijn ons ook andere Temsenaars
bekend die het missaal koesteren.

