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HET GENTSE VOLKSBLAZOEN
BESCHRIJVING
Het Gentse Volksblazoen is samengesteld uit de verschillende Gentse symbolen,
alle in één complex bijeenrebracht en heraldisch uitgewerkt.
Het blazoen zelf heeft de ..._ ·m van het laat-gothische, het zogenaamde Vlaamse
schild. dat onderaan cirkelvormig afgerond is.
Het schild is doorsneden. Ten hoofde : op veld van sabel, een -draak van goud.
getongd van sinopel en niet geklauwd. Ten punte : op zilver, een bombarde van
keel op alfuiten van hout. In 't midden: drie golvende fazen: azuur, goud en azuur.
Boven het schild. een stedelijke muurkroon, waaruit, als helmteken, de Maagd van
Gent met de Gentse leeuw in haar tuin. oprijst.
Wapenkreet: "Ghent l Ghent I", opeen lint boven 't blazoen.
Leuze of devies: "Hou ende Trou", op een lint onder 't blazoen.
Schildhouders: Twee stenen mannen van 't Belfort in 't grijs, dragend in de
buitenwaartse hand een standaard met een zilveren want op zwart veld en aan de
gordel. ter andere handzijde. een schild van sabel met klimmende leeuw van zilver,
hebbend een halsband met aanhangend kruis en een kroon, dit alles van goud.

BETEKENIS EN VERANTWOORDING

Draak
Bombarde

Fazen van azuur t>n goud

Muur~roon en helmteken

Wapenkreet

leuze
Sclllldlaoaden

Oe Draak werd in de 14e eeuw op bestelling van het Gentse Magistraat vervaardigd en in 13 71 als windvaan op de spits van het Belfort gehesen. Het is het
waarmerk der Gentse stede. Symbool van wijze waakzaamheid.
Het "Groot Kanon" van Gent wordt reeds. ten tijde van Filips van Artevelde in
1383 vermeld. Genoemd "Dulle Griet" of ook nog "Rode Duivel", daar het met
rode menie werd bestreken. Symbool van moed en durf.
.
Deze twee wapentekens sainen verzinnebeelden de burgerlijke en militaire deugden van het Gentse volk.
verzinnebeelden de "Stad van l.eie en Schelde", zoals Gent wordt genoemd. De
blauwe faas is dubbel: de Schelde, de voornaamste rivier. Oe enkele gouden faas:
de Leie. de zogenaamde "Golden river". De kleuren blauw en geel zijn terzelfdertijd de kleuren van het oude Graafschap Vlaanderen, zoals de velden der twee
kwartieren, wit en zwart. de kleuren zijn van Gent. Zo wordt verzinnebeeld: Gent,
de hoofdstad der Vlaanderen.
Oe stadskroon was vanzelfsprekend. Haar gekanteelde muren roepen die van 's
Gravensteen op: Gent, de grafelijke stad. Uit die muurkroon rijst de Maagd van
Gent, gezeten in haar omtuind prieel. met de Gentse leeuw rustend op haar school.
Zij is gekleed in 't wit met zwarte mantel. de kleuren van Gent. Deze voorstelling, immer. en opnieuw aangewend, stamt uit het allegorisch gedicht "Die
Maghet van Gent" in 1381 door de Gentse dichter Bondijn van der Luere geschreven.
''Ghentl Ghenti". Het is onder deze kreet dat de Gentenaren gestreden hebben
op het Beverbootsveld in 1383.
"Hou ende Trou". De traditionele stadsleuze van Gent, luidend in het Latijn:
"Fides et Amor".
Het zijn de stenen mannen van 't Belfort, voorstellende krijgers uit het Gentse gemeenteleger der 14e eeuw. Zij werden in 1338 op de vier hoeken van het Belfort
gehesen. Eén der oorsp~onkehjke beelden blijft nog bewaard in het Museum voor
Stenen Voorwerpen der St.-Baalsabdij. Zij dragen elk aan de gordel een schild
met het huidige wapen van Gent, een leeuw van zilver op veld van sabel. getongd
van keel en gewapend van goud, met halsband. aanhangend kruis en kroon van
goud, en zij omknellen elk een standaard met het destijds gebruikt sprekend wapen: een zilveren want (Ganda, Gandavum. Gand) op veld van sabel. -

ENDE DAT IS GEI\i'T. HONDERD PROCENT Tl
Jos. VERMEULEN.
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::" QP . ZONDP,.G 2 ~ APRIL 197 2 OM 10. 30 U. IN DE BOVENZAAL VAN HET
:: " DAMBERD n., KOORNMARKT-,WERK-- EN CONTACTVERGADERING.
!: DITJES EN DATJES ••• ACTUELE GENTSE PROBLEMEN ••• GELEGENHEID
:: VOOR DE LEDEN OM EENS NADER MET- ELKAAR KENNIS TE MAKEN.
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Gratis· toegang. Alle belangstellenden zijn hartelij~ welkom 1 ::
!!========~======~====·~===========-========·========================!!
Voor de verzamelaars van pre~tkaarten :

---------------

...... --~-

De " Nationale Verzamelaarsverenining "v.z.w., Het-Vlindertje,
organise~it te Gent :
~.RENTKAARTEN

RUILBEURS

in de ruime en prachtige feestzaal van 'dé ST.-PAULUSKRING, Patijntjesstraat Gent. - 600 m. van het st.- Pietersstation, op
ZATERDAG 29 APRIL
ZONDAG
· 30 APRIL

van
van

14 uur·· tot 19 uur.
9 uur tot 19 uur.

GEEN TOEGANGSGELD - GEEN HUURGELD VOOR STANDS.
ook andere objecten zijn toegelateno

ONZE

ILLUSTRATIE : HET

VOLKSBLAZOEN·- VAN

GENT •

~++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
r

•

•

We bieden onze lezers ditmaal ·~een dubbelzijdige verkleinde
reproductie van een.gekleurde prent.
Jaren geleden werd deze prent ( afm. 360 x-470 mm.) g~drukt
als oefening in çie Stedelijke Technisè:he.Scholen van Gent •.
De illustrat:~e· is niet genaamtekend _maar dra.q.gt de initialen
H.V. van leraar Herman· Verbaere.
De tekpt is V~ de h~d· van wijlen oud-schepen Me:::ester JASo
Vermeulen.

Om een goede reproductie te kunnen .maken :van het gekleurd
blazoen, heeft medelid Gustave Rouquart een nieuwe tekening
bezorgd.
Op de vergadering van zondag 23 APRIL dezer zullen-onze leden
zich de illustratie en tekst, gedrukt op licht karton, kunnen
à.anschaffen~_ He.t blazoen wordt._op die extradruk op zijn, originele afmetingen gereproduceerd.
G.H.
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"De helft van eenen Koorn-wind-Molen te koepen "

------------------------------.a._ _________________.____ _

Op de oude plans van Gent . ziet men in de· omgeving van de· stad·
.een groot aantal windmolenso In het werk van Guicciard~ni: ~ Besçhry_.vinge van alle de Nederlanden " ( 1612) lezen we over Gent :
" Dese stadt is onvermidts hare ghelegentheydt seer sterck ende
schoon, een van de grootste steden in Europe met seer sc~oone
voorborchten ende voorsteden : soo dattet by Milanen vergeleeeken
·wordto Hier worden ghetelt ses voorneeroste watermeulens ende meer
dan hondert windtmeulens met veel andre meulekens e~nsdeels van
menschen eensdeels van peerden ghedraeyto !'.
Naar het werk van Mo Heins " Gando Sa vi~ et ses Ins ti tuctions " ·
dloiii, onderscheidt men de molens naar de beweegkracht in :
"watermeulen; wintmeulen, handmeulen en rosmeulen", naar het
gebruik spreekt men van "kooremeulen, stampmeul-en en slagmeuleno"
De molens_w~rden gebruikt voor het malen van graan, het persen
van olre, het malen van schors, het raspen bij de papierbereidingo
De bekendste watermolen was wel de"gemeentemolen" de Braemgaten,
die diende tot regeling van he·t verval op de Boven-Scheldeo
De Atlas Goetghebuer bevat een mooie aquarel van de wa-termolen
aan de Braemgateno
In het begin van de 19de eeuw waren in de omgeving van Gent nog
een groot aantal molens in bedrijfo De Gazette van Gend van 25
augustus 1826 bevat de volgende aankondiging : " By Jan Staelens,
mulder, in het Spanniaerds-kasteel 29 te Gend, zyn te bekomen
alle soorten van molensteenen, aen allercivielsten pryze, als
zeventienders, zestiender.s, vijftienders en veertienders •. volle
dikte, en juffers, directelyk uyt de putten alhier aengebragt,
en in vele jaeren weynig zoo schoon gezien"o
En nu wat de titel van ons stukje betreft : dé Gazette van 29 juli
1824 vermeldt " Met twee zitdagen, dies den eersten voor den instel
zal vrydag 6 augusti 1824 en den tweeden vo.or het verblyf vrydag
20 der zelve maend, t'elkens om vie~ uren na~i de middag, in
d'herberge de Chasse-royale, buyten de brugsche poorte der stad
Gent, zal men publiquelyk verkoepen : de helft van eenen Koornwind-Molen genaemd de Paepinne met den berg, op- en aftrede, en
de helft van alle de staende, draeyende en roerende werken gestaen en gelegen buyten de brugsche poorte der stad Gend, op
Roygem, paelende oost, zuyd en noord Francies de Smet, en west
d'heer Huyttenso Conditien van verkoopinge : notaris Billiet,
op de lieve, 2, te·_ Gend" o
In de eerste helft van de 19de eeu;;., zullen de molens snel verdwijneno Zo onteigent de stad in 1828 vier windmolens: een "op
de Coupure nevens de katoenspinnery de Ruyck om ter zelver plaetse
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eene schoone straet aen te leggen " en drie molens " op de dampoortscha veste en aen de muyd~poort tegen behoorlyke schaedevergoeding, vermidts de zelve in het bestek vallen van den grond,
welke dienen moet tot het rnaeken van den nieuwen komo" Hier wordt
bedoeld het graven van het handelsdok om het nieuw kanaal van
Gent-Terneuzen te verbinden met de Scheldeo

DE STOEVERE'S :·EEN GENTSE KUNSTENAARSFAMILIE
0

I

=============================================
In het Herfsttij der Middeleeuwen waren te Gent enkele schildersgenieën werkzaam waarvan werk bewaard bleef, de gebroeders Jan en
Hubrecht Van Eyck en Hugo Van der Goeso
Daarnaast waren er evenwel talrijke andere meesters werkzaam die,
hoewel ze door hun stadsgenoten hoog gewaardeerd werden, iï.î de
loop der eeuwen totaal in de vergetelheid geraaktene De reden hiervoor is duidelijk, praktisch geen enkel werk van deze schilders is
. be~?arq_ 9e~ley~!.!o__ Tos;_}]. _yvreJ:'çl~n zij_,. ___ d~E-Jç. zij_ ~e ar~l:l.!.Y:ali_ê~he__b~~i}vigheid van een aantal· Gentse historici in de 19de eeuw herontdekto
In onderhavige bijdrage hebben we getracht de bedrijvigheid van
enkele van deze schilders, ·namelijk deze die behoren tot het schildersgeslacht De Stoevere·, na te, gaano
De Gentse schildersfamilie De S-to·evere kan reeds v66r 1383 in de
dokurnenten worden aangewezen eh. kan gevolgd worden tot in de 16de
eeuwo De naam van de familie wordt in de dokumepten op verschillende
wijzen geschreven : De Stovere, De Stovre-, d' Estouvre, De Stoevereo
In zijn werk, Recherches sur les peintres gantois du XIVe et XVe
siècles, heeft Eo De Busscher 'een· lijst gepubliceerd van 18 Gentse
poorters die meesters waren in de nering van de schilders en die
de naam De Staevere dt'oegeno De· eerste van deze meester is Jan De
Staevere (De Busscher spreekt van
Scoenere) vermeldt in 1394,
de laatste is Rogier De Staevere die meester was in 1474o
Van der Haeghen heeft in zijn '' Mérnoi.res s,ur les Çlocuments faux
relatifs aux peintres, sculpteurs en_ graveurs flamands " deze lijst
aan een kritisch onderzoek onderworpeno Hij kwam tot het besluit
dat Eo De Busscher in feite 18 fiktieve namen opgenomen hado We
hebben derhalve een aantal gegevens die enk-el in het werk van De
Busscher voorkomen maar in geen andere bronnen rechtvaardiging of
steun vinden verworpeno

De
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lo Wouter De Staevere

Wouter De Staevere is het eerste lid ._van. deze wel~er befaamde
schildersfamilie. wat we over hem in de dokurnenten vetnemen is
schaars.· In ·1369 ·maakte hij zich samen met zijn_ zonen, Jacob en
Gheeraert, schuldig aan de schaking van een vrouw. Hij werd dan
ook prompt door de schepenen veroordeeld om de benadeelde een huwelijksgift van 100 ponden groten te verzekeren (1). Op de Hoogpoort
bezat hij een huis. Het jaarregister van 1382-83 bevat een akte,
evenwel gedateerd 24 maart 1375, die luidt als volgt " Wouter De
Stoevere ••• verkoopt ••• een half huus up d'Hoeghe poert tusschen
Pietren van Beerevelt, die dander heel(f)t der vorseiden huuse
toebehoort (2). oe· hier vermelde Pietren Van Be'erevelt is de
Gents~ sch~lder Pieter-Poele of Pie·ter:...Pauwel Beervelde
Over het werk
van Wouter De Staevere konden we niets achterhalen.
2. Jacob De Staevere
Ook omtrent deze zoon van Wouter .De Stoevero. vernemen we weinig
gi~g ~acob als bannierdrager
v·an de Gentse schutters mee op tocht .naar Laarne waar het oude
slot werd in brand ges tok en ( 3) •
.
··
J:n· ;1.378 en~ in 1383 werkte hij akl de ·decoratie van -het Gentse
schepenhuis (4). Op 26 februari 1399 neemt.h~j een leerknaap
Geenkin Boudin Waut' sone op. ( 5) •. Blijkba-ar bezat hij dus een
atelier waarin leerlingen werd.en opgeleid. In de . jaren 1400-1401
wordt hij door de St.-Pietersabdij betäald om " de voute(gewelf)
onder den turre( to.ren) te stoferene: van scilderie '! · (6) o
in de dokumenten. In hèt jaar 1382-83

3o Gheeraert De Staevere

Zoon van Wouter en broeder van.Jacob De- Stoevereó Hij ~uwde met
Lisbette Willayes (ove~leden 1402) bij wie.hij een zoon, Jan en
twee dochters had. In het jaar 1412-13 was hij deken van het schildersgildo Hij schijnt. e~n aanzienlijk en financieel w~lstellend man
te zijn geweest die verschillende huizen in de stad b~zato Deze
Gheeraert De Stoevere,die overleed. in 1419, is tevens.de .stichter
van het Stoever's Godshuis, gelegezt. naast hei;: huis " Portug&l. " bij
de Hoogpo9rto Dit godshuis bleef anderhalve eeuw bestaan.
4o Roelant De·· Staevere

·------·---Hij was de neef van Gh:eraert

De Stoevereo In 1416 was hij bedrijvig bij het rnaken van de versieringen naar aanleiding ·van de
jaarlijkse bedevaart naar Doorniko Zo maakte hij ooao de "cappe"
doio het baldakijn van het mirakuleuze Oo-L.-Vrouwbeeld van

·~
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Doornik (7) ..

5 .. Saladyn De Staevere
----~-----

......

-

Hij was een neef van Roelant en Gheeraert De Stoevere .. Zonder
bewijs noemen A .. Von Wurzbach en A .. Siret (8) hem een leerling
van de gebroeders ·van 'Eyck .. In feite weten we over hem weinig ..
Een kontrákt van 1434 afgesloten voor de schepenen bewijst zijn
bedrijvigheid als schilder .. Het kontrakt betreft een aantal sèhilderijen die Willem de Busoen wil plaatsen in zijn kapel in de
kerk van de Minderbroeders .. Het kontrakt is één van de merkwaardigste die we bezitten daar het een nauwkeurige beschrijving geeft
van het werk dat Saladyn De Staevere diende uit te voeren en omdat
het tevens aanwijzingen geeft betreffende de te gebruiken kleuren ..
Uit het kontrakt blijkt ook dat Saladyn met helpers werkt .. Wellicht
was hij dus een niet onbelangrijk meester,9) ..
Het werk werd in 1578 verwoest door de beeldstormers .. I?a.ter Bernardus De Jonghe beschrijft in zijn Gendtsche Kr,onyke (dl .. I I 7 blz .. 25)
deze verwoesting als volgt : " Den 22 meye 15.78 zag men in de kerke
van Frère-Mineurs omtrent den Predikstoel branden een groot vier
van Beelden, Schilderyen en autaer-cieraten " ..
Welk was nu dat werk ~ In de originele tekst staat : ·" Willem de
Busoen. zijnen autaer tafele, metten dueren vanden almarre onder
de westvèinsters in zijn capelle ten frere minnueren, metten beelde
-van --sen-te Willemm€f dat- beven---d-er vorsei<ier tafele sta-en s-al-c»«::=-- :- -~-- -Zonder twijfel ging het dus om een gebeeldhouwd retapel met geschilderde luiken .. Het in hout gesneden centrale ged~elte stelde
de Kalvarieberg voor met Jezus aan het kruis, links en rechts de H ..
Johannes de Evangelist en 0 .. -L .. -Vrouw, in de lucht de zon en de
maan en engelen met wapenschilden .. Bovendien de.beelden van de H ..
Jacob en de H .. Katharina, de schenker en zijn echtgenote en hun
zoon .. Dit reliëf moest door Saladyn gepolychromeerd worden .. De
schilders in die tijd achtten zich niet te min dergelijk werk,
dat trouwens paste in het kader van hun ambacht,' uit te voereno
De tekst van het kontrakt geeft nauwkeurig de kleuren aan die
voor elk personage moeten gebruikt worden, ~v .. God and cruse, met
goeder lijfverwen ghelijc eenen doeden ( Jezus aan het kruis, voorgesteld als een dode met vleeskleuren) ..
De luiken van het retabel waren, als tr0 1 ~wens dikwijls het geval
is, schilderijen .. Het ene luik veebàe~ede Geboorte van I1aria
het andere haar overlijden, uit te voe.r·i.~~:. in " fijner ol:yverwen" ..
Op de keerzijde van de luiken moesten vi.<:r beelden (zon~er twijfel
heiligen) g~·schilderd worden in"wi tten ;:.::~i. de zwarten" (grisaille)
elk voorgesteld in een nis ..
Ook het beeld van de Ho Willem,-- dat bovçn op het retabel stond,
moest gepolychromeerd wordeno
Tenslotte diende Saladyn de "almorre" ( kast) geplaatst onder
de westvensters van de kapel van de opdrachtgever met taferelen
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te beschilderen, narnelijk op de deuren aan de binnenkant vier
taferelen op goudbruine fond : Jezus in de Hof van Olijven, de
Geseling van Jezus, de Afdoening van Jezus van het _kruis en de
Verrijzenis van Jezuso Op de buitenzijde van de deuren één voorstelling, met name de Verkondiging van ·de engel Gabri~l aan
Maria uit te voeren in grisailleo
Het kontrakt bepaalt verder dat Sala~yn en zijn helpers van
Willem De Busoen "mont cost" zu.l len ontvangen en dat na de voltooilig van het werk het doo.ç hE?t ampacht zal . moeten gekeurd .wo-rdeno
Tenslotte spreekt het kontrakt nog over een .ander werk dat S.aladyn voor De Buscoen moet uitvoeren nlo een"Crucifix met vier beelden" geschilderd op lijnwaad met oli-everf o
Het dokument dat dagtekent van de tijd toen het " Lam Gods "
werd voltooid is bijzonder interessant omdat het een van de weinig
bewaarde kontrakten tussen opdrachtgever en kunstenaar iso ~ij
zonder kenmerkend is het feit .da·t · Saladyn De Staevere alleen · als
u-:ttvoerder,als ambachtsman wordt aangeziene Wat moet voorgesteld
worden en hoe het moet uitgebeeld worden bepaalt de opdr~chtg~vero
Het niet op de voorgrond treden van de kunstenaar al s scheppend
individu is typisch voor de Middeleeuwen en verandert pas met '
de Rer.aissanceo Vanaf de 16de eeuw gaan de ambachtslui stilaan ·meer
en meei · artiesten worden, op de voorgrond treden ·als creatieVe
persoonlijkheden die zich van hun kunnen _bewust zïjho
Saladyn De Sto·e vere vinden we in 1454 nog terug · in de rekeningen
van het fameuze " banquet du faisan" te Rijsel gehouden door de·
hertog van Bourgondië o In 1468 vinden we hem opnièu\,J aan het werk,
samen met Lieven De Stoevere, Daneél de Rycke en Hugo Van der Goes,
te Brugge voor de versieringswerken die uitgevoerd werden naar
aanleiding van het huwelijk van Karel de Stoute, he~tog van Beur~
gondië, met Margareta van York~lO)o
·
·
Na 1468 vonden we Saladyn De Staevere niet meer vermeldo
Ko Vandenbussche

(vervolgt)
Noten :

Fo DE POTTER., Gent van ' d;~n oudsten tijd tot heden, dloVo blzo 5'- Zc
Gent, S~adsarchief, Jaerboek van 4e Keure, _1382-S3, f 0 . 26 V 0
F. DE POTTER, OoCo, blzo ~
.
THIEME-BECKER, Allgemeines Lexikon der bildenden Kfinstler von
der Antike bis zur Gegenwart,· dlo 32, blzo 97, Leipzig, 1938o
(5) Gent, Stadsarchief, Acten en Contracten van de Keure, 13981399, f 0 43 V 0

(1)
(2)
(3)
(4)

o
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(6) Gent, Rijksarchief·, StoPieters,- n° 2287, Rekeningen van· StoPietersa.J?dij, Sto-Baafsdag l~OO-,idem.l40l, f 0 23 V 0
·J7) .Gent,. stads-archief, Stadsrekeningen,· -1416-1417, f 0 l47-148o
( 8) -- Ao VON WURZJ?ACH·, 'Niederländisches Kuhstler Lexicon, ·'W·enenLeipzig, 1910, dlo II, blzo 59,7 ; Ao SIRET, Dictionnaire historique des peintres de toute·s l~.s -écoles depuis les te.mps les
plus recul~_es jusqu'à rtós jours, Brassel, 1848, blzo 6o
(9} Gent, Stadsarchief, Jaarboek van de Schepenen van de Keure,
1434-1435, f 0 22 V 0
(10) Hulin DE LOO in BIOGRAPHIE NATIONALE, velo 24, Brussel 1926-29,
kol 76-84 o
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~~~~2-~~~-~2

van Dhr. Go Dieperinck~ Gent .

De benaming voor" De Lintworm "-aan de' Koörnlei luidt in het
·Duits- " --zumc-frr-ache--n.,--w-e-l-licht na-ar~-de- -gevels~teen --op·•-he-t-4lu-is~--:---die
inderdaad een draak yoorstelto We menep. t~ weten· dat in Oud-NederJ_ands'Lindeworm'-·draak betekento ·Gaat de naam van het huis niet
eerder terug op_de gevelsteen-dan op de la~ge bierwagens?
~~~~2-~~~-!!

van Lico Ao ·van den Kerkhove,.Gent

Daar ik van plan ben eep artikel_te plegen over" De iconog:rafie
van de Maagd van Gent " zou ik een.. ieder die over dit thema
.
bibliografische gegev.ens. kent' of af;b~eldingen, reliëfs of be~ld
houwwerk voorkomend op Gentse gebouwen,ooo.bijzonder dar:k weten
voor verstrekte inlichtingeno
·
YE~~~-~E:.._!~

van Li<:: .. JoPo Es~her, Gent
Over het voormalig Tempelhof te Gent vond ik gegevens· ·in -het~··BULLE
TIN DES COMMo ROYo D'ART ET D'ARCHEOLOGIE, 3e jgo 1864 7 po 416 en
4e jgo 1865 7 po 67, in het werk van Fo DE POTT~R en in PALMARES,
jgo 1965, nro 2, ppo 15,18 en 20o ·zijn ~r nog a:ndere publicaties
ov~~ het Tempeihof'l
·
·
·
·· ·
·
·

Antwoorden viahet-sekretariaat van de Heemkundige Kring "·GENT",
Rabotstraat, 10 9000 -Gento
Nieuwe vragen .overmaken aan het sekretariaat v66r 1 meî 1972·o.
Hartelijk dank aan alle medewerkers !
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van

Dhr~

A.. G.

Hombl~-, G<tC~S.Jit,

Gent

van 1516 tot 1547 was er te Gent ter h~ogte van de Zandberg een
Latijnse School welke opgericht . werd door een zekere Dr .. Elooi
van Hoecke w.elke te Parijs promóve~rde tot meester in de wijsbegeert~ en later priester werd .. In i5~4 werd hij opgevolgd als
directeur van de school-, door zijn broer Pauwel van Hoecke, die
stieif in 1547 en·met hem was ook de Latijnse Scho61 opgedoekt ..
Deze school.heeft enige beroemdheden·gekend, waar onder meer:
Carolus Clusius de vertaler van het kruidboek van Dodoens; Mgr.
Janssens {Jansenius) de.eerste.bisschop van Gent; de geschiedkundige Marchantius en de letterkundigen Panhaes de Zouter, Joris
Cassander en Jeannes Laetens ..
Naar het schijnt zijn er nog overblijfsels van de school te zien
op de Zandberg en het huis waarin van Hoecke zijn school inrichtte
werd toentertijd genaamd " De C1eene Roose "•
Graag vernamen wij meer gegevens· over de school in het algemeen en
gezien er tegenspraak is bij diverse auteurs over de juiste ligging, waarvan sommigen beweren "juist tegenover Sint Joris Hof "
ware een situatie rechtzetting zeker welkom.
Vraag
.. 14_ van Dhr .. H.. Collumbien, Sint-Amandsberg
______ nr
_________
..-,_..

-In "Toerisme in Oost-Vlaanderen", jgo 1971, N° 6, blz .. ll0-112 verscheen van Dhro Johan Decave1e, stadsarchivaris, het artikel : Het
Ryhovesteen in de Onderstraat .. Hij situeert dit steen rechtover
het Serpentstraatje .. Er schijnt wel enige verwarring te heersen
betreffende de diverse stenen die in de·onderstraat gelegen wareno
Sommigen beweren dat het Ryhovesteen een apdere naam.is van het
Braemsteen, dat later de Blauwe Meisjesschool werd en nu het !,.aurent InstituUt iso Wie kan wa't klaarte brengen in. de zaak.en ons
de juiste situatie geven van.het Ryhovesteen, het Braem- of Serbraemsteen en het Wulfaert-Vilainsteen ?
Antwoord op vraag nro 9 van Mejuf .. Paula d'Haen over

·v.a.il

de~·:kunstenaars

Biesproeek ..

V'olgende leden antwoor®n op de gestelde vragen geheel of gedeeltelijk : Z.E$ Pater De Pue, Mejufo J .. De Poortere, Dhro P~ d'Alyiella, Ch. Lammens, J. Van Waesberghe, G. Dieperinck, H .. Collumbien,
Lic. J.P. Esther en A .. Van den Kerkhove .. Het was niet mogelijk elk
v·an deze antwoorden afzonderlijk te publiceren .. We laten hierna de
synthese ervan volgen .. Aan allen onze oprechte dank voor de medewerking.
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a/ Julius Evarist Van Biesbraeek : genreschilder en portr~t
schilder. Geboren .te Gent in 1848_ (maand en dag 7),1920 overleden te Bordighera in Italië. ( ald.aar begraven 7.). Leerling
aan cte·Academie van zijn geboortestad, later professor aan
dezel:-fde· instellingo I.n het Museum voor Schone Kunsten te Gent
een merkw?ar1~g i.schi.lderil ge ti t~:ld ·" Heu.reux "~
··
b/ Julius Pierre ·Van 13lesbroeck : schildér en. beeldhouwera Zoon
van Julus Evaristo' .Geboren te Portici in Italië op 25/10/187 3.
Overleden te Gent op 27/1/1965o Waar hij begraven l~gt werd niet
meegedeeld.
Hij is de schepper van q.a. volgende monumenten :
- l\1astenplanter·s·, getekend en gedateerd " J. van Biesbroeck. 1900''
- Monument F. Laurent ,··. .
·
- Grafmonument E. Van·::B.·everen (1903, kerkhof)
- Henurnent E. Van Beveren (citadelpark)

Bibliografische gegevens :
~

.·F. ARN~UDIES, ~ Jules-Pierre Van Biesbraeek, peintre ·et· sculpteur, ·
'Alger, Ed. Guiauchain;· 1931,. 22,5 x 19 cm, XXXI-66 bl·z., reprod.
·(inlic~tingen over dit boek bij ons lid Antiquariaat Ch. Lam. mens, Lievestraat, 14 Gent)
·

.. · - U.T}1ieme8t. f_! Becker, A~lgemein~s Lexikon der })~)._d~J:l<ie!! ___I5Jl.r?..s_tler"
- -- di. IV ;~-Leipzig; 1910, bfz. 15 ~- ·- -- ·
- Eug. De Seyn, Dict,:î:.onjl,a~~e bj_~p-graphique des s~iences, lettres
et des arts en Belgique,.,.. dl. Ir, Brussel" 1936, ·blz. 999-991.
ECHO'S
••• REACTIES._.~~" VA~IA
.
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.

, ..

'
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1. Prijs PRO. ctviTATE ~i.tgeloofd door- het G·~meentekrediet van
B'ergi'ë7 De-pri':fs-bestaat uit 20.000 F. in ''geldo Hij is ~n 1972
voorbehouden aan de auteurs die houder zijn van een diploma
van licentiaat in.de geschiedenis, in de filologie, in de kunstgeschied.eni.~. en .oudheidkunde of doctor in de wijsbegeerte en
letteren.
· ..
Alle inlichtingen . : PRO CIVITATE,
Pachecolaan,
44
BRUSSEL.
.
.
.
c

·

'

·_

-~

;

:

. 2 e I,e!!,t,20!2_S~e.!_l!ri,S_-,'· ~r~di.etb~~' Kouter, 175

Gent : BRITSE
ZILVERSMEEDKUNST-van·20 april tot l ·mei. 1972. Open·pp werk.· dageri ·'van 9 to_i;~.J.-6 uur, op zondag van 10 tot 13 uur.

·.der ·laat.·$7tè g~m'éenteraadszi ttingen werd er beslist dat
.
Gept ·parkeermetèrs· ;:ici:l~-· krijgen. Men zou beginnen met een proef
· · te· doen. ·~tt.,pe GràsJ..ei.•·'JJi t·.:la.tere berichten kon gelü~~i9 opgem·aq)ct· woraen::_':~.at·!:èt;; l)Og> n_iets: c1~fini tief. ;beslist werd •.. De
-· Gr«iislei lijkt ·,o·ns' juist de pfaä.ts waar in geen geval ·pa+keer-

3 o. Op· ééh

. ~-.J

~:

.j :

~

.._ /

'

·,.

•.•
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~meters

zouden mogen geplaatst worden;. Het is al erg genoeg dat
er auto's staan. Als er dan op zondagmorgen toevallig wat minder
staan.dan gewoonlijk en de Gentenaars ert de toeristen nog eens
de kans krijgen een foto te maken v'an onze prachtige gildehuizen, zouden er op het voorplan een serie parkeermeters prijkeno Met de tijd moeten wij naar de enige, aannemelijke oplossing:
alle au·to' s weg van de· Graslei, zoals .op d-e Grote Markt te
Brusselo
H.Ç.
•~op

25 maart· 1972 overlèed te Gent Mevrouw Löuise Vermast, weduwe
van Victor Friso

SoOp 28 maart 1892 werd de bekende Vlaamse fysioloog en Nobel~
prijswinnaar C.J.F. HEYMANS, die later hoogleraar in de terapie
en de farmacologie werd aan de Gentse Rijksuniversiteit, geboren.
6oHet nieuw samengesteld provinciaal komite voor monumenten en
landschappen bestaat uit volgende leden : Mevro D'Asseler en
de Heren Go Bontinck, G. te Leye, Fo De Vogelaere, Po Eeckhout,
Ho Elias, Ho Mussche, Ro Van Driessche, Wo Van Gassen, Ao Van
de Walle, Lo Van Mechelen, G. Van Sev~ren, Ho Verbaere, Ao verhulst en Ro Warieo
. .
~

.(,•

7 oOP 17 maart 1822 overleed te Parijs de V_laamse industrieel
Lieven Bauwens, die door het oversmokkelen uit Engeland van een
mechanische spinmolen de Gentse katoenindustrie stimuleerde en
zodoende op het vasteland de pionier. werd van de zogenaamde
" Industriële Revolutie "o
8oHet Heemkundige genootschap " LAND V'AN· RODE " de-elt mee dat door
onvoorziene omstandigheden de PROVINCIALE DAG·V08R HEEMKRINGEN
zal plaats vinden op zaterdag 27 mei en niet op 6 mei zoals oorspronkelijk was geplando Nadere inl.t.~ht..tng~n zullen ten gepas-·
ten tijde worden meegedeeldo ·
··
9oGIDSEN1;30ND VAN GENT EN OOST-VLAANDEREN : op Zaterdag 29 april
eok •. bezoek aan het Museum van de Geschiedenis der Wetenschappen
door Prof. Quintyn en Mevro Huvenneo Belichting van Gentse uitvinde~s en wetenschapsmenseno
Samenkomst voor het museum, Korte Meer, 9
Aanvang stipt te 15 uuro Deelname· in onkos.ten, _10 Fo per persoono
lOoin de fiche over " De Lintworm " wordt ge.zegd dat dit huis in

de 14de eeuw ook de " Keitkelder " genoemd werdo Men vraagt ons
vanwaar deze naam komto Kei te of- kuytte was een soort biero
Men had Géntse keiteen er·was er ook een dat afkomstig schijnt
te zijn geweest 4it Hollando Het woord zou teruggaan op het
Picardische " queute " wat in goed Frans. zou betekenen "culte"o

~
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Wij geven deze uitleg voor wat hij waard is. We denken dat
om het even welk bier,·. op voorwaarde dat men er g·enoeg .. van
drinkt, keite is.
H.C.
~~. EEN BUITENKANS :
Het Nationaal Instituut voor de Huisvesting, in samenwerking
met de Internationale. ~aarb~urs van ç;ent, ~ijdde in 1970 een
dUbbel nutnmer .(nr. 49·~50, '·jg •. 70, 2-3)· van .zijn tijdschrfft
WONEN ·aan " GENT MORGEN ".
.
Het .tijdschrift ( afm. 352 x 250 mm) bestaat uit twee del.en
gevat in een stevige geill.ustree.rde map. Het eerste· deel, SS
'blz. tekst gedrukt op zwaar papi.er, is verlucht-met sg:foto•s
waaronder nieuwe luchtopnamen ~m. 140 x 200 mm. Het tweede
deel. omvat een verzameling van 30. gekleurde kaarten (afm. open
352 x 500 mm).
Het tijdschrift werd uitgegeven in het Nederlands (WONEN) en
in het Frans (HABITER). :.De 30 kaarten ziJn' voorzièn van een
viertalige verklaring. Jainm'er genoeg is op dit~dgenblik de
ne~derlandstÇtli_-ge ui tg ave v-olledig uitgeput •.. Van de. 'franse
editie zijn nog .exemplaren te bekomen. F·citots en kaarten zijn
identiek b~j de. twee uitgaveno
Belangstellenden storten 120 F. (port inbegrepen) op P.R.
39010 v-an net Nationa~l, Inst-i-tuut voor de';Bufsv~:fsti,nq·;.;.- tijdschrift HABITER, St. La?.arusla_ao,;, 10
1030 . BRUSSEL met de
verm_e1ding· " GAND DEMAIN ." nr •. 49./50 - 2/3c.. 70 •
. !"

* * ••.• * ••.• •:
BIBLI.OG.RAFTSCHE. SPROKKELINGEN. : ·.·

1.

v •.

SPEEC~.~RT,.

Geschiedenis. van Ge~t. (Se vervo.lg), i.n : ONZE
DE-KEN-;I:JEN, j.g. 1~7?, nr. 2 (maa+:"t-apri1), blz. 1-2 •. ·..

. 2. J. ·'DECAVELE, Het Ryhovesteen in .dè Onderstraat·. SYro~pol van
een bewogen tijd., in : TOERISME IN OOST-VLAANDEREN·,· jg. 1971,
nr. 6, blz. 110-112.
3. GENT - GAND - GHENT - GENT , uitgegeven in de reeks Promenade,
Voorwoord door A. Wyffe1s , Foto's door Stany Plaetsier.
Antwerpen-Utrecht, 1972, Uitgeverij Standaard, 82 foto's.
Prijs 195 F.
4. A. VERHULST, Das Besitzverzeichnis der Genter Sankt-Bavo Abtei
von ca. 800 (Clm 6333), STUDIA HISTORICA GANDENSIA, 1972, nr.
159 (Overdruk uit : Fruhmittelalterliche Studien, 5, 1971, blz.
193-234.
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s.

G. ERVYNCK, Een aanvulling op de Parochieregisters van
Sint-Pieters te Gent., i n : VLAAMSE STAM, jg. VIII (1972),
nr. 3, blz. 166 - 168.

6. F. VAN DEN KERKHOVE, De Gentse Grootouders van Maurice Chevalier en zijn Familiecontacten in de Arteveldestado 7 in : IDEM,
biz. 219 -.222.
7. Y. DE LANGE-MERTENS, De Gentse Katoennijveraàrsfamilies uit
het Franse Tijdperk., in : IBIDEM, blz. '177 - 1.83.
8. We vestigen er de aandacht van onze leden op dat het belangrijk
werk van FR. DE POTTER, Gent, van den oudsten tijd tot heden,
in facsimile uitgegeven wordt door Familia et Patria, Handzame.
Delen I tot IV zijn reeds verschenen.
Inlichtingen bij ons lid Ch. Lammens, Antiquariaat, Lievestraat, _ .
14 GENT • .
'-..__/
9. Po KLUYSKENS, .Gent en Groot-Brittanië, VIe tot Xe vervolg, in :
DE GENTENAAR van 7/3 , 13/3, 21/3, 28/3 en 4/4/1972.
10. KULTUREEL JAARBOEK VOOR DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, 1970,
8°, 2 dln.; viij + 391 en 149 blz., ill.
Bijzonder interessant voor de Gentse heemkunde zijn volgende
bijdragen :
- E. DHONT, Akademische proefschriften over de geschiedenis
van de provincie Oost-Vlaanderen en het graafschap Vlaanderen, voorgelegd aan de Belgische universiteiten, dl. I,
blz. 217 - 245 (Cf. Gendtsche Tydinghen, 1972, nr. 3, blz.44)
- E. LM1BERTS, Kerk en Liberalisme in het Bisdom Gent (18211857), dl. I, blz. 379- 388.
- H. WATERSCHOOT, Een Kwarteeuw Plastische Kunst in Oost-Vlaanderen (1945-1970), dl. II, 149 blz., ill.
Het Jaarboek kost 200,-F. Leden van de Heemkundige Kring "GENT"
kunnen het bekomen te-gen de prijs van 150,-F. te storten op
P.R. 907.62 van de Provincie Oost-Vlaanderen. Verkoop Druksels.
Griffie. Gouvernementstraat, 1 9000 GENT.·
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GENT IN DE SPIEGEL VAN QE DAGBLADEN,
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'T STOND IN DE KRANT ••• 75 JAAR GELEDEN

Over de bouw van het huidige hoofdpostkantoor lezen we in Vooruit
van 26 oktober 1897 :
" de nieuwen post. De inwen.dige schikkingen van het gebouw schijnen
nu bepaald genomen te zijn. De.bijzonderste ingang zal uitgeven op
de Koornmarkt; in de Sterrestraat zal zich een ingang voor den
dienst bevinden. Het deel gelegen rechts van den ingang, zal voorbehouden zijn voor den telegraaf,datgene l,~nks voor de post. De
zaal voor de winketten zal zeer groot zijn~ De zaal der briévendragers zal gelegen zijn langs de Sterrestraat. De koer zal· gelegen
zijn langs de kant der Graslei en door' een-hekken ·afgesloten zijn.
De gevels zullen gebouwd worden in gemoderniseerde gàtische stijl.
Op de_ hoek van het Hazewindstraatje zal zich een nogal hogen toren
bevinden met uurwerkplaten op de vier zijden; hij zal 's avonds verlicht zijn. Voo,~ de gev~ls zal men Balegemse steen gebruiken, voor
zoveel men e~ n9g uit de oude· steengroeven kan ophalen.·"
Voor het· jaar 1.897 is dat zowat alles wat dagblad Vooruit meldt
over de afbraak van het Pakhuis ende oprichting van het.nieuw postkantoor.
--over- dé- siópfug -van-·networil:ng:enorolè tUssen~ Bél:fort~:~n:s-t:~aaa:fskathe~
draal en meteen het verdwijnen van de eeuwenoude Regnessenstraat
lezen we het volgende :
" 12 januari 1897 : ontwerp Braun-Van Assche.
We hebben deze week aangekondigd dat de bestendige·deputatie der
provincie Oost-Vlaanderen he.t ontwerp Braun-Van Assche heeft: goedgekeurdo Dientengevolge· zal dus, binnen enige weken de hand geslagen-worden aan het grote ontwerp,_dat de kuip der stad volkomen
zal vervormen .. Volgens wij vernemen, ··zal men beginnep met de huizen
af te breken in de Regnessenstraat, waarvan met de gronden nodig
heeft voor het opbouwen van den nieuwen Vlaamse·Schouwburg; men zal
gelijktijdig de huizen afbreken in de st.-J'ansstraat, zodat men verhopen ·mag dat, bij het aanbre~~n vàn dé zomer, _het Belfort en de
Lakenhalle, volkomen zullen orttblobt zijn. ~en drietal bewoners van
de Regnessenstraat hebben bericht ontvqngen,_dat men met einde maart
aan de 'afbraak van 'hun woning zal beginnen. Na_ de ontbloting van
Belfort en Lakenhalle en hèt opbouwen van den Vlaamse Schouwburg,
zal men het blok huizen wegruimen, welke de· Catalognestraat, de
Vier Eemersstraat en de Poeldemarkt uitmaken~_'~
. Ondanks hevig verze.t van boekhandelaar_ Vyt uit de Regnessenstraat, worden alle woningen onteigend, en schrijft Vooruit op 18
maart 1897 :
" De afbraak der huizen in de Regnessenstraat zal spoedig beginnen.
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Verscheidene bewoners van onteigende huizen hebben bericht ontvangen dat zij V<!><!>r 1 april moeten verhuizen."
Op 3 april stort de eerste gevel in elkaar, wanneer het dagblad
meldt :
" Men is begonnen met het huis waar mijnheer De Vriese woonde, in
de Regnessenstraat, af te breken. Gans_het achterhuis, dat paalt
aan het oude gebouw, toebehorende aan de graaf de Limburg Stirum,
waar thans het verbandgesticht de Calvarieberg is, en dat vroeger
het klooster der Regnessen was, is reeds tot de grond afgebroken."
Steeds de afbraak van de Regnessenstraat in de belangstelling op
21. juni :
·
··
"De afbraken in de Regnessenstraat_ga:an vooruit. Met het einde der
week zal het gebouw nr. 5 geheel afgebroken zijn."·

3 juli 1897 :
" Binnen enkele dagen zal de plaats waar de nieuwe Vlaamse Schouwburg moet opgericht worden, gans ontbloot zijn. Vqn_ het huis van
M. Vyt tot aan dat gelegen rechtover de Seminariestraat, zullen
al de gebouwen afgebroken zijn op een lengte van 45 meters langs
de kant van de straat. Het toneel van de schouwburg zal opgemaakt
worden langs de rechterzijde van de grond, langs de kant waar
.zich nu nog een grote kastanjeboom bevindt. van nu af kan men
zich een gedacht geven van het schone zich.t dat men op de nieuwe
plaats zal hebben ••• "
Begin oktober komt er bepaald schot in de zaak, wanneer Vooruit
schrijft :
" Er heerst een ongelooflijke drukte bij het afvoeren ·van den
grond, waarop de nieuwen· Vl_aamse Schouwburg zal verrijzen. Het
is een gewemel van werklieden, karren en nieuwsgierigen. Men
voert wel 3 tot 4 meter·s grond weg, en dat is geen klein bier."
Op 24 oktober lezen we :·
" Er wordt ieverig gewerkt. De ondernemers maken zich het gunstige
weer ten nutte om de aardewerken zo spoedig mogelijk-·door te
drijven. De grond moet ui tgeoiept worden tot op 7 m_eters van het
oude peil der Regnessenstraa·t. De aflijning voor de voorgevel van
de schouwburg is bepaald vastgesteld en door middel van een ijzerdraad op de werken afgetekend. Men zou niet denken dat de st.Jansstraat nabij de hoofdkerk zoveel h<;>ger l.igt dan aan het
Belfort; dit scheelt echter zoveel dat men aan de kant van den
schouwburg de ingang met enige treden zal moeten maken ••• "
René :ttespel

.. 1

63

1. In De Gentenaar van 25-26 ·maart 1972 verscheen het ver· heugend bericht da~ het·Bijlokemuseum ondanks de werken die
uitgevoerd zullen worden in de kruisgang zal geopend blijven.
Bovendien dat er in lhet museum hard gewerk~ wordt .aan de wetenschappelijke inventarisatie van de verzam~l~ngen. Binnen een
drietal maanden zal een belangrijke catalogus ·van de schilderijen van het museum verschijnen. Daarna zullen drie catalogi verschijnen gewijd aan het koper, het tin en het galla-romeins
aardewerk. ·
Ongetwijfeld zullen deze catalogen er toe bijdragen onze unieke
Gentse kunstverz~eling~n die de were.:Ld ons benijdt, vraag het
maar eens aan de. Amerikaanse toeristen bij gelegenheid, op ruime
schaal bekendheid te geven. De " kleine amateurs ", ·de Gentse
heemkundigen hopen~dat het stadsbestuur de kostprijs van deze
catalogi laag zal houden; zodanig· dat zij hen,.zonder al te grote
f.inanciële inspanning, zullen. kunnen aanschaffen.
2. In dezelfde editie. van De Gentenaar_ la~en we het bericht dat op
initiatief van de. stedelijke Dienst voor Kulturelè Zaken door
het stadsbestuur ·werd beslis·t een grondig geschied:.. en oudheidkundig onderzo~k in te stellen omtrent het Gravensteen en de
Oudburg. Dit onderzoek zal onder,de leiding staan van de Prof.
S.J. I:e Laet, A. Verhulst, H. Van Werveke, J. Dhondt en A.L.J.

- - - -,van oe

--w~:l~re.-. ---w-e-~tropen.~-da-t'. -d±t---onderzoek~:-even

vruchtbaar -zar

--

zijn als de opgravingen in de jaren 3.;951-54 toen bleek dat
het.huidige Gravensteen (1180) werd voorafgegaan door een
"burcht"daterend. uit .h:et. einde.van de Se-begin van de 9de eeuw.
· 3. In De Genténaarvan· dinsdag 28 maart. 1972 wordt er aari-herinnerd
dat het Museum; v9ór siè'rlp..iJ:).st geslot~.n· ïs weg~ns rest'auratiewerken die in de eok.· tijd aan het gewezen h~tel De Coninck zijn
oude luister zullen- ..teruggeven.· . Bovendien dat er. aan een gedetai~le~rde inven·ta.r:is v_an de verzamelingen wordt gewerkt. Ter
gel?gen(le~d van deze wetenschappelijke werkza-amheden. werden er
gegevens ontdekt over de beeldensni-jder en ornamentist J.F.
ALLAERT (. o Gent 1703 :- T id. 1779J die .. de bel.angrijkste meester
op zijn gebieQ. bliJkt te zijn. geweest .in Vlaanderen tijdens de
18de eeuw. Het stadsbestuur noopt over korte tijd een publicatie
over vermelde wetenschappelijke ·;ontdekkingen te kunnen laten
verschijnen.
4. In de VoortJi t van ~aterdà9 _25 in'áar:t 19{.? yerscheen van Ces ar Van
Oer Poel een artikèl getitel·d " Roddel·· of"waa.t:heid over Gentse
:~: .
musea".
5. In Vooruit van 18 maart.l972 verscheen éen·.<Je.tl1ustreerd artikeltje over _onze tw~e oudste.watertorens aan de Kantienberg.
Deze oude knape·n ( ze ·hébben 'de gezegende leeftijd van 90 jaar
\
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bereikt) zullen nu een inwendige_verjongingskuur ondergaan.
De auteur van het artikeltje herinnert aan de privé-origine
van onze waterdistributie. Het initiatief ging immers uit van
. de. Franse n Compagnie Générale des Eau x de Gand et de sa Banlieu" die de winstmogelijkheden toch overschatte en na een
tijdje failliet ging. De z·aak werd toen overgenomen door de
stad.
·
6 .. Naar aanleiding van de ten.toonstelling van fotodokumenten
door ons bestuurslid J. Rieux in de Bank van Brussel aan de
Kouter verschenen in De Gentenaar van 30 en 31 ma~rt 1972
twee uitstekende artikels:" Het 'Gent Morgen' van rond de
eeuwwisseling "·

7. Geruchten doen de ronde dat de textielfabriek van de firma
Van Acker zou verkocht worden en gesloopt. In de plaats zou
een building komen .. Daardoor zouden de laatste resten van
het Prinsenhof, de " Donkere Poort " verdwijnen. La Flandre
libérale schreef in dat verband, we citeren : " L'enlaidissement de Gand va-t-il se poursuivre impunément ? a.
8. Over de "Maagd van Gent" (of is het La Belgique) het nokbeeld
van het voormalige Zuidstation en over het Prometheusbeeld van
Louis Van Biesbraeek ( 0 Gent, 1839 - +Ukkel, 1919) verschenen
interessante bijdragen in respectievelijk Het Laatste Nieuws,
woensdag, 29 maart 1972 (Piet Korrel) en Het Volk, 30 maart
l972."De Maagd van Gent" is een werk van Guillaume Geefs .. Het
beeld ligt momenteel in een van de kelders van het Park. Het
stadsbestuur is van plan het een plaats te geven aan het Zuidpark. "Prometheus ", waÇtrmee Louis Van Biesbraeek op het
Salon
1880 de gouden medaille won, is verloren gegaan.

van

9. Tot onze niet geringe verwondering ·lazen we in De Gentenaar
van 1 april 1972 dat door P.W. het, sinds 1934 gestolen luik
' De Rechtvaardige Rechters ' van het 'Lam Gods', was gevonden
in het Museum voor Schone Kunsten. Onmiddellijk legden we onze
werkzaamheden stil en telefoneerden onze vrienden om hen het
verheugend nieuws mee te delen. Eén ervan, een nuchter man,
deelde ons kurkdroog mee dat het de gewoonte geworden is dat
De Rechtvaardige Rechters op 1 APRIL verschijnen
DOE ZOALS 2ÖO ANDERE GENTENAARS - WORDT LID VAN DE HEEMKUNDIGE
KRING " GENT "
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BIBLIOTHEEK : EN

ARCHIEF

Ons ·geacht lid,. Dhro J. Brouns, Gent·,

de

biblio~hee~.
..
~

:

~

schonk volgende boeken aan.

van onze Kring . :
'

.

- D. DESTANBERG, De Geptsche Herbergen en hunne Uithangborden.,
Gent, E. De Laere, Sodo .,. s• ~<.16 .bl·z.
.
. .
- c. ~ .VERHE, · Le .Cinquantena:ire_:!·Gles .·sans· Nom non sans Coeur ... Notlee
Hi.~j:orique et Biographique,.·~,- G.ent, V.Roegiers-Van Schoorisse, 8°,
1906, 62 blz., ill.; ·
· ··
·
·
- REGLEMENT-REGLEM.ENT, Men~chlievepde Kring Pe·. Zonder Naam niet
Zonder Hart. Cercl~ P~il~thropique Les Sans Nom non Sani Coeur.,
Gent, F.& R. ;Buyck; Georoeders, 1909, 8°, 19 blz.·
- ·
- STATISTIEK-STATISTI·QUE,·· Algemeen· overzicht de,t". On.dernemingen en
Onderstanden gedaan sedert pe inrichting des K~~ngs. Aperçu
Général des Entreprises et'nes ·sêcours octroyés· depuis la fondation' du·cercle·. Menschlievende· Kr.ing: De. Zonder.Na·am Niet Zonder
Her~ gev~.stigd te Gent. C~~cle J?hilanthr<?pique Les Sans Nom Non
Sans· Coeur établi à Gand.;··Gent, V. Van Dooss"elaere, 1899, a·o,
50 b~z. ·
··
_.
- J. TEMMERMAN, Menschlievende Kring De Zonder Naam Niet Zond~r. Hart,
Gelegenheidsgedicht opgedragen aan de ·stichters van onzen Kring
,
_ter gelegenheid van zijn vi.j.ftigjarig bestaan~, G.ent, 1906, 8° ,

3

-biz~

--_

_-c~--- ---~-- - - - -- - ~ ---~---

Ons geacht lid

w.

.--

---- ---_---~-. -_- ,-.,--,_. __________

. ___:: ___

-- :-::-----'-·---. . - . -~-.----..-c--Oc---~~--

Steeghers zt-Jnd zijn belangr.ijke bijdrage :.
,.

.

..

.

.

......

- W. STE.EGHERS,. De f.amilie Lo9ntj_~_s R.Di. 1575-7 972., Gent, Varl:.
melle, 1972, eo, 10 blz., 1!1.
Van Lic. J.p.· Es·ther ontvingèn··we een overdruk· van zijn artikei :
J. P • ESTHER, ASSELT (HASS.ELX )- .., · Jan Van der- (d '. , :. del ) , in :
Nationaal Biogr~fisch Woorde~pek, dl. 4, ~~ussel, 1970, 8°,

kol. 22-26 (Overdruk)·

···..

'

··

·

Ons geacht lid, no-taris J. Tytgàt,· :schonk de· belangrijke bijdrage:
GENT MORGEN, Wonen. Driemaandelijks tijdsch.r:i.ft uitgegeven door
he.t Nationaal Instituut voor -de .Huisvestinq:, .~9·-· 1970,· nr.2-3·.
(voor de nog beschikbare franstal:ige uitgave 'J zie elders in dit
blad).
Aan al de milde schenkers onze oprechte dank •..
Leci·en die boeken wensèn te ontlenen· dienen- kontakt op te nemen met
het sekretariaat van de Kring, p.a.. Rabçtstraat, 10
Gent.
- A+s. ruilabonnement ontvingen we :.
De Souvereinen, Tijdschrift van de Heemkring van. Loke.ren en
omgeving, Jg. III, nr. l - Januari 1972o
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DE

TOEKOMST

VAN

DE

STAD

GENT

---~---~-~~---~------~--~-~~~-~--

Van de "Bond Beter Leefmilieu" ontvingen wij een Memorandum over
"De Toekomst van de Stad Gent". Deze bond is in feite een nationale
federatie van een 50-tal verenigingen die beg~án zijn met het leefmilieu. Dit memorandum werd opgesteld door de Sector B die zich
speciaal bezig houdt met de s·tedelijke ordening. en de herwaardering van het onroerend kultureel patrimonium. Het werd toegestuurd aan het College van Burgemeester en

S~hepenen

gemeenteraadsle~en,

van Oost-Vlaanderen,

de

provincie~aadsleden

de parlementariërs van onze

p~ovincie,

en al de

verschillende ministers en

vele andere prominenten. Het is ons helaas niet mogelijk dit 8
bladzijden tellende memorandum integraal op te nemen in ons blad,
maar het is zo belangrijk dat wij niet willen nalaten er de belangrijkste punten uit te citeren.
De Bond stelt, dat voor het stedebouwkundig probleem te Gent een
globale oplossing dient gezocht te worden waarbij rekening wordt
gehouden met het bijzonder karakt.èr van onze stado
Achtereenvolgens worden volgende punten behandeld: Bevolking en
Huisvesting - Vrijetijdsbesteding - Industrie en tertiaire sectorVerkeer - Historisch woonmilieu als levenskader.
Voor het stadscentrum worden 9 eisen geformuleerd;
1° Integraal behoud van alle Gentse waterlopen, ook bt::.iten de

kuip.
2• Geen infrastructuurwerken-in de bedd'.vg van de wc.t:erlopen.
Geen bezwaar daarentegen (integendeel} tegen vervoerwegen
_Jnder de beddingen.
3• Het verkeersprobleem kan-niet opgelcst worden door nog meer
wagens naar het centrum te draineren 1

~.- -~-3.r.

;!;el door het uit-

werken yan een degelijk gemeenschappel:l.jk Yervoer en parkeergelegenheid aan de periferie.

~
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4• Verkeersvrije ruimten in het centrum waar de inwoners in rust
kunnen kuieren, wandele~ en ~inkelen.
5° Men is tèg~n hoogbouw i~ .oh~e:· -~~-a~~·::.ne Gentse
geen geval geschonden worden.

t.or~nrij mag in

6 o Het volstaat niet histori..sche··gebouwen en monumenten te beschermeno Zij moeten geintegreerd worden in het stadsleven
en een nieuwe functie krijgen.
7a 9nmisbaarheid van grQene ruimten waar de mensen kunnen zitten

en ·wandelen en de kinderen ongestoord kunnen spelen. Onmid~ellijke:;maatregelen om de· nog bestaande bomen te behouden.
8° Behoud van het typisch karakter van bepaalde stadswijken zoals
het Patershol en het Oud B.egijnhof.
go De Universiteit is een onafsc}'leidelijk deel van de stad. Het

~

zou onaanvaardbaar zij.n ciat een wezenlijk deel van het Gentse
stad..~leven naar buiten zou verschovèn worden.
-----------_--~--~-:---

~--~-

--------~------~----:~~~-~-----~-;~:.-----~·-------

--~--------~~-----~--:

---~-----=---~::.'=--~--~""-----:

De Bond acht het wenselijk dat aan. de h~d van de ideegn die binnengekomen zijn in de Jaarbeurswedstrijp
"Gent
M{\rgen" een syn.
..
.
theseproject zou gemaakt worden dat a~ net publiek zou voorgelegd worden. Wij denken dat _het voor d~ ·<?entse heemkup9-igen niet
moailijk zal zijn volledig. akkooJ;d.t~
.
'. gaan- met deze principes.
...
..
Geinteresseerde leden kunnen. al ~,tjd -kenn:ïrs. n.emen van he.t vnl.ledig document op ons Sekre.tariaat~ Rabots_traat. ·1oct
,

;

~

.

f ..

PROVINCIALE. PRIJS VOOR HEEMKUND.E

--------------------------------

Door de Bestendige Deputatie van --d.e Provinciale ·Raad .van OostVla_apd~ren ~ordt voor het jaar 1.972 e_en prijsvraag uitgeschreven voor heemkunde;
Aan dezè prijs is een bedrag verbonden van 10.000 F.
Deze prijs wordt voorbehouden aan een heem~undj.ge studie, over
Oost-Vlaanderen of ~en onderdeel ervan, geschreven voor de gewone belangstellende Va.tf het~eigen heem. oe·studie moet een
omvang hebben van ten minste 75 blz. getypte tekst, op 25 regels (van cao 60 lettertekens) per blz.
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De uiterste datum van inzending wordt bepaald op 31 oktober
1972.
De inzendingen zijn vrachtvrij, te sturen aap de heer Gouverneur

van de Provincie Oost-Vlaanderen, Di~nst voor Culturele en Sociale Aangelegenheden, Bisdomplein 3, 9000 Gent en aldaar ook terug
te haleno

L E D E N L I J S T

===================
In aansluiting met onze vorige ledenlijsten laten we hierna,
in alfabetische volgorde, de namen volgen van onze nieuwe ledeno
Aan al de mevrouwen, mejuffrouwen en heren die ons ver~rouwen
schonken biedt het bestuur van· de Heemkundige Kring " Gent "
zijn oprechte dank aano
'
190o

Mevro lico Ao Bouckaert-Magerman, Prinses.Clementinalaan,
51
9000
GENT

191o

Dhro Ao Brysse, Houtdoklaan, 21

192o

Mejo Mo Cottinie, Lousbergskaai, 73

193o

Dhro Ho De Backer, Jean Delorilaan, 18

9001

GENTBRUGGE

194o

Dhro Jo De Boever, Martelaarslaan, 428

9000

GENT

195o

Dhro Mo De Coster, Tuinwijklaan, 62

9000

GENT

196

Dhro Lo De Graeve, Jubileumlaan, 70

9000

GENT

'197~

Mevro De Groote-Rottiers, Hazehlaan, 8

9030

WONDELGEM

-'198o

Mevro De Porre, Galgenber·g, 46

199~

Dhro Ao De Schinckel, Brusselsesteenweg, 31

200.

Dhro Go De Smet, Sto-Margrietstraat,

201o

Dhro Mo De Strooper, Chablis, 33

202o

Dhro Go Dieperinck, Koggestraat, 20

203o

Lico JoPo Esther, Fortlaan,· 28

204o

Mejo Yo Eykens, Koerspleinstraat, 107

9110

STo-AMANDSBERG

205o

Mevro Huvenne, Schoolstraat, 31

91·10

ST o-AMANDSBERG

206.

Profo Po K1uyskens, Keizer Karelstraat, 57

207o

Mejo Mo Maes,

0

Krijgslaa~,

108

9000

GENT
9000

9000
~

GENT

GENT
9002

~)00

LEDEBERG

GENT

Elslapark
9050
EVERGEM
9000

9000

GENT

GENT

GENT

9000

GENT
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208~

Ir.

209.

Dhr. P. Nieus, Zalmstraat, 73

210.

Dhr. G. Poelman, Verpleegsterstraat, 181

211.

Mevro Rauwens, Café Damberd, Koornmarkt, 16

21.2

Dhr. D. Sepelie, Leo Tertzwei11aan, 18

0

A. Mertens-'t Kindt, Coppietersdreef, 11
8200
BRUGGE
ST.-ANDRIES

c.

9000

GENT

9000

GENT

9000

9001

GENT

GENTBRUGGE

213o

Mevro wed.

214.

Mevro L. Van Dyck, Mezenstraat, 9

215.

Ir.

216

Dhr. A. Van Have, provincieraads.l.Ld, Burgemeesterst!.~aat, 3
9830 SINT-MARTENS-LATEM

0

Van den Bossche-Verdickt, Keizersvest, 76
9000
GENT
ST.-AMANDSBERG

91~0

T. Van Hecke, Tentoonste11ingslaan, 33

w.

217.

Dhr.

Van Wambeke, Baviaanstraat, 85

218.

Dhr. Fo Vervenne, St.-Salvatorsstraat, 87

9000

9000
9000

GENT

GENT
GENT

Namen een abonnement op ons tijdschrift :
-----2..JS220.

Stadspibliotheek • Sta<!_ Antw!?rpen, Hendrik Consci enceplein,4
~-~

-~--~--.-~00

AN'l'WE...~r·~l~

Provincie Oost-Vlaandere:l. Kunstpatrimonium, Gouvernements·craat, 24
9000
GENT

