Een beeldbepalende woning gesloopt aan het station van Wichelen.

In september vorig jaar ging het huis, dat laatst bewoond werd door Raoul De Sutter en zijn gezin tegen
de vlakte. Nadat Raoul overleed, stond het huis stond een tijdlang leeg. Het heeft nog te huur gestaan,
maar zonder resultaat. Uiteindelijk besliste de eigenaar, de jongste zoon van Raoul, het te laten slopen.
De kosten voor een renovatie waren te hoog opgelopen. Het was een beeldbepalend huis dat op die
plaats. Kwam met de spoorweg over vanuit de richting van Lede, dan kon men er niet naast kijken.

Afb. 1: Postkaart van het Statieplein rond 1930

In zijn artikel “Ons herbergzaam Wichelen” schrijft Gust De Maesschalck: “Een station zonder
herbergen in zijn omgeving kunnen we ons niet indenken. Zo is het ook in Wichelen. “IN DE GROTE
STATIE”, bij August Luyckx en “IN DE WACHTZAAL”, bij Frans Matthijs, kan men na een dorstige treinreis
zijn keel spoelen”. Op de bovenstaande foto zien we links van de spooroverweg de café “In de grote
statie” en rechts de woning met opschrift: “Café-Patisserie – Maes”, de vroegere herberg “In de
Wachtzaal. Blijkbaar was op het moment van de foto opname het gebouw gewisseld van eigenaar en
de naam gewijzigd.
De woning werd opgericht rond 1910-1913. In het archief van architect Theophiel Presiaux (Wichelen
1854 – Lede 1926), de architect van onder meer Villa Dora en het huis Govaert, blijkt dat hij een “Plan
en facade” tekende voor Alfred Matthijs voor het bouwen van een “Herberg en winkel”. Voor Frans
Matthijs tekende hij een compleet plan voor het bouwen van een villa. Deze lijst heeft als datum 2410-1913. Aangezien Gust De Maesschalck in zijn artikel Frans Matthijs vermeld als uitbater van het café
“In de Wachtzaal”, kunnen wij gerust aannemen dat Architect Theophiel Presiaux de ontwerper is van
deze woning. Ook de typologie ervan vertoont veel gelijkenissen met andere woningen van deze
architect.
Tussen beide wereldoorlogen kwam er de café/patisserie Maes. Naast café/patisserie was er ook een
kruidenierswinkel. De ingang van de winkel was via de korte schuine gevel langs de Statiestraat, de
ingang van het café was langsheen de huidige Spoorweglaan. Winkel en café liepen in elkaar over. De
café was ook het lokaal van de voetbalclub FC Wichelen, de voorloper van het huidige SK Wichelen.
Boven de toog stonden allemaal bekers die de club gewonnen had. Vaste klant van het café was
Naartjen Tas, de stationschef, en zijn Maria. Het interieur van het café was versierd met
muurschilderingen vermoedelijk van de hand van de Wichelse kunstschilder Maurice De Mol. Een paar

afbeeldingen bleven tot op het moment van de afbraak bewaard onder het behangpapier. Een
staakwindmolen – die van op het Moleken – en een zicht op de kerk van Wichelen. De voorstelling van
de kerk toont nog de oorspronkelijk spits die in 1914 door de Duitsers werd neergehaald. Of dit laatste
aangeeft dat de afbeelding werd aangebracht voor 1914 is niet helemaal zeker. De toren werd pas in
de jaren ’20 heropricht eveneens naar ontwerp van architect Presiaux.

Afb. 2: Schildering op de muur van de kerktoren en de molen. Foto’s genomen tijdens de slopingswerken.

In de jaren 50’ van de vorige eeuw werd het gebouw openbaar verkocht. Er waren uiteindelijk twee
kandidaten: Raoul De Sutter en Omer Herssens. Eerstgenoemde kon uiteindelijk het pand verwerven.
De woning werd grondig verbouwd en er kwam een winkel voor elektriciteit en elektrische
huishoudtoestellen, die Raoul uitbaatte samen met zijn echtgenote Maria Govaert. Toen hij overleed
op 14 juni 2007, zijn vrouw was al enkele jaren eerder gestorven, kwam het huis leeg te staan.
Uiteindelijk werd het in september 2015 gesloopt.

Afb. 3: Slopingswerken in september 2015

Afb. 4: Na ruim 100 jaar rest er alleen nog een grote hoop puin.
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