DE JAGER
Kunstenaar
Jul Vuylsteke
Materiaal
Gepatineerd brons op voetplaat en sokkel
van blauwe hardsteen
Situering
Dorpsplein te Beerlegem, Beerlegemsebaan
Spreuk
“Elk schot is geen haas”
Het beeld van de jager werd met opzet in Beerlegem geplaatst en meer symbolisch aan de
inrit van de kasteeldreef die leidt naar het historische adellijke kasteel Ten Bieze. Dit
kasteel is voor een deel in Franse voor een deel in Engelse stijl aangelegd. Historisch
dateert het reeds van 1196 met de toemalige Heer van Beerlegem, Diedrik van Berleghem,
maar het huidige kasteel werd omstreeks 1730 gebouwd. Het domein bestaat uit het
kasteel, gebouwd op een eiland, omgeven door wallen, samen met het neerhof dat twee
lang gestrekte gebouwen omvat en daar rond het park van 60 ha. Aan de 4 hoeken van het
kasteel bevinden zich de schandpalen van de heerlijkheden van Beerlegem,
Welle/Schelderode, Gontrode en Oosterzele. Het domein is eigendom van Graaf d’Ursel de
Boussies, een rechtstreekse afstammeling van de vroeger eigenaar, de Markies van Rode
Lopez Maria Rodriguez Evora y Vega.
Zoals reeds vermeld onder de geschiedenis van de jacht was ook het domein het
jachtgebied van de bewonende adellijke families en nu nog. Het is op grond van dit feit en
als herinnering aan het jachtgebeuren dat hier in Beerlegem juist de jager als thema werd
gekozen. Het werd geplaatst op 17 oktober 1999 en is van de hand van kunstenaar Jul.
Vuylsteke uit Lokeren. Het vertoont de beeltenis van een stappende jager, 2,75 m. hoog,
met onder zijn rechterarm een open geweer zoals dit gebruikelijk is bij het stappen van de
jager, een tas voor het wild dragend en met zijn linkerhand de kop van een zittende
jachthond strelend. Ook hier werd wederom veel aandacht besteed aan de traditionele
klederdracht van de 20ste eeuw. Het is de beeltenis van Gibert Lust, zelf verwoed jager en
promotor van de weidelijke jacht.
Iets verderop, richting Zottegem, tref je ook de rustige horecazaak het Jagershof aan, een
mooie verwijzing naar de jachtactiviteiten uit de streek.
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