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Materiaal
Gepatineerd brons op sokkel in steen
Spreuk
“Ode aan Hundelgem en de Hundelgemse
Steenweg
Alle wegen leidden naar Rome, ook de
Hundelgemse Steenweg”
Situering
Steenweg te Hundelgem
Hundelgem, een kleine gemeente gelegen
op de provinciebaan van Oudenaarde naar
Aalst met de parochiekerk toegewijd aan de
heilige Amandus, heeft bekendheid
verworven door het feit dat alle Vlaamse
wegenkaarten de naam vermelden van een
belangrijke steenweg die een verbinding
vormt tussen Gent en Aalst over het vroegere Land van Rode: de Hundelgemse baan of
steenweg. Hundelgem is van Germaanse oorsprong in de Frankische tijd. De naam komt
van Hundelinga Haem, wat betekent “woning van de lieden van Hundelo”. Dit wordt
bevestigd door de vondst van Merovingische oudheidkundige resten en munten.
Vervolgens de oudste bronnen dateert het reeds van 1295 onder de benaming
“Hundelghem”.
Voornoemde Hundelgemse steenweg loopt over meerde kilometers door het grondgebied
van de gemeenten Ledeberg, Gentbrugge, Merelbeke, Bottelare, Munte, Baaiegem,
Dikkelvenne, Dikkele, Beerlegem tot in Hundelgem aan de grensscheiding met Velzeke.
Het blijft voor de gemeente Hundelgem een historische eer en een uitstraling dat de weg
haar naam draagt en het was wenselijk dat deze naam dus verbonden werd met het
bronzen gedenkteken. Maar de Hundelgemse steenweg op zich was geen geschikt object
om in het bronzen beeld voorgesteld te worden. Daarom werd gezocht naar een bepaalde,
activiteit die met de heerwegen verbonden was. Het is deze activiteit van de wagenmakers
die in het standbeeld verwerkt waren. Ook kende Hundelgem vroeger enkele
wagenmakers.
Op een stenen sokkel ligt een afgewerkt wiel waarin de wagenwerker bezig is een spil in
het naafgat te koppelen. Deze bewerking wordt afgebeeld tegen een achtergrond
bestaande uit twee rechtstaande tegen elkaar geplaatste afgeknotte platen arduin. Op dit
arduin staat een bronzen bosreliëf van een oude wagen uit de 19de eeuw. In de hoek is
een bronzen plaquette aangebracht met de beeltenis van de Heer Julien Devos, vader van
de huidige eigenaar die de grond, waarop het monument aangebracht is, aan de gemeente
geschonken heeft.
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