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n=========================================================n
:: OP ZONDAG, 26 MAART 1972, om 10.30 u.

):

, in de BOVENZAAL ::

II

tl

:: VAN " HET DAMBERD ", KOORNMARKT, DIAPROJECTIE DOOR DHR. ;;
::" G. DIEPERINCK OVER DE SCHATTEN VAN HET BIJLOKEMUSEUM.

:;"

"::

:;"

A11e be1angste11enden zijn harte1ijk we1kom.

"

"

"=======:===============================;;;~===============

Gidsenbond van Gent en Oost-V1aanderen v.z.w.

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

)

De Gidsenbond van Gent en Oost-V1aanderen pakt dit jaar
opnieuw uit met een reeks interessante voordrachten, ge1eide
wande1ingen en bezoeken. Zo op ZATERDAG 25 MAART :
wandelvoordracht : " De Gi1denhuizen " te Gent.
samenkomst op de Gras1ei om 15 uur.
dee1name : 10 F. per persoon,ter p1aatse te vereffenen.
wie meer in1ichtingen wenst te ontvangen kan kontakt opnemen
met het sekretariaat van de Gidsenbond,p.a. W. V1erick,
Kromme E11eboog, 25 9000 GENT.
De Gidsenbond beschikt nog over een voorraad teksten we1ke in
de voorbije jaren werden uitgegeven en gebundeld. Deze bunde1s
"Verzame1de teksten" omvatten minimum 65 b1z. en zijn, zo1ang
de voorraad strekt - te bekomen tegen de prijs van 50 F.
Verder zijn nog drie afzonder1ijke studies beschikbaar die
hande1en over vo1gende onderwerpen :
1. De St.-Hichie1skerk te Gent, 38 blz.
oooo
25 F.
2. De St.-Baafsabdij te Gent, 35 b1z.
25 F.
25 F.
3. De Watersportbaan te Gent, 21 b1z.
• o a o
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In geval van bestelling duidelijk verme1den we1ke werken U
wenst te ontvangen. Het verschu1digde bedrag dient gestort
te worden op PnR. 31.49.28 van Gidsenbond van Gent.
Een unieke ge1egenheid om Uw dokumentatie over Gent aan te
vu11en. De voorraad is beperkt.
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ONZE ILLUSTRATIE :

HET PANORAMISCH GEZICHT OP GENT VAN 1524
DOOR PIETER DE KEYSERE

Pieter de Keysere - Petrus Caesar Gandavus of Caesaris - was
sedert 1511 bekend a1s boekbinder, als boekande1aar in 1512, a1s
drukker in 1516 en als aposto1isch en keizer1ijk notaris in 1517.
Vanaf 1527 is hij papierfabrikant. Hij over1eed omstreeks 1559.
In 1942 werd zijn naam gegeven aan de vroegere Mortierstraat
bezijden de zwemkom Van Eyck.
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Het stadsgezieht, waarvan wij een verkleinde reproduktie afdrukken, is het bovenste deel van een grote prent die de wapensehilden van de gilden en de blazoenen van de gentse families voorstelto De prent, naief gekleurd, werd gedrukt door Po de Keysere
en was bij hem ten huize$ "bij Sente Veerhilde plaetse byder
Cranen", te bekomeno
De grote prent bestaat uit drie delen: samen gebraeht is de
totale hoogte 797 mm, de breedte 397 mmo
Het bovenste deel bevat ee:1 zieht in vogelvlueht van de stad
Gent - 28 em breed op 15 em hoog - waarboven een banderol met
latijns opsehrift te zien is .. In de hemel, boven de banderol,
een uitbeelding van de Drievuldigheid: de HeGeest met reehts
God de Vader en links God de Zoono
De topografisehe waarde van het stadsgezieht zelf is eerder
miniem te noemeno Toeh kunnen we wel enige bijzonderheden aanstippena De grote Ste Janskerk (later Sta Baafs) is niet afgcwerkt: het koor is nog geseheiden van de toreno Het Belfort heeft
een korte torenspits met vier hoektorentjeso Men herkent Sto
Niklaaskerk met spitse toren en verder Sta Jaeobso
Van links naar reehts zien wij de Sta Pietersabdij (S .. Petri)
daarnaast de Onze Lievevrouwkerk (Nre dne) vervolgens de
Sto Kwintenskapel (So Quintini) Sto Baafsabdij, het Gravensteen
(Arx Julii), het klooster der Paters Augustijnen en het huis der
Tempelierso
Algemeen wordt aanvaard dat dit panorama tot prototype gediend
heeft voor het sehilderj_j van 1534, toegesehreven aan Horenbaut ..
Onderaan het panoramiseh gezicht is de Maagd van Gent afgebeeldo Zij zit in een ommuurde tuin en draagt het Gentse stadswapena Aan haar voeten ligt een gekroonde leeuw met de standaard van Vlaandereno Het stadsgezicht en de Maagd van Gent zijn
omringd van sehilden -·bl azoenen van gen tse families o De twee
andere delen van de prent tonen uitsluitend nog familiewapens
en blazoenen van de neringeno
Van de prenten 1 destijds gedrukt door Po de Keysere, kent men
nog twee exemplaren: namclijk een (onvolledig en besehadigd)
in de Universiteitsbibliotheek te Gent en een ander - in goede
staat- in Gotha (bibliotheek van de Groot-Hertog)o
Van het exemplaar bewaard in Gotha werd in 1910 door de Commissie voor Monumenten der Stad Gent een reproduktie in zwart
wit en ~n kleuren uitgegeveno De verklarende (franse) tekst
was van de hand van Victor Van der Hacghen, de ehromolithografische uitvoering stond onder leiding van Armand Heinso
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LEDENLIJST

34 ..

===========
In aans1uiting met onze twee vorige 1ijsten, 1aten we hierna,in
alfabetische vo1gorde, de namen en adressen van onze nieuwe leden
verschijnen ..
Aan al deze Mevrouwen, Mejuffrouwen en Heren onze oprechte dank
voor hun belangste11ing en vertrouwen ..
De leden1ijst is voor1opig afges1oten op 5 maart 1972 ..
8720 KUURNE
9000 GENT
9110 SINTAM1\NDSBERG
Dhr .. A .. Beke, Vossenstaart, 22 A
9830 SINT-NARTENSLATEM
Apotheker E .. Boonen, Begijnengracht, 45
9000
GENT
Dhr .. G .. Bracke, gemeenteraads1id, Visserij, 68 9000 GENT
Dhr .. R .. Brise, Kortrijkse Steenweg, 97
9000
GENT
Mej .. A .. Cocriamont, Drongensteenweg, 214 9000
GENT
Dhr .. F .. Col1umbien, Geeraard de Duivelstraat, 3 9000 GENT
D~•- A .. Comhaire, Brakelmeersstraat, 16
9830
SINT
MARTENS - LATEM
Dhr .. A .. Coninck, '\ivonde1gemstraat, 165
9000
GENT
Dhr .. R .. Coppens, Oostve1d-Kouter, 29
9920 LOME~DEGEM
Mej .. M.. DePoorter, Voormuide, 43
9000
GENT
Dhr .. 0 .. Depraet, De Pintelaan, 187 9000
GENT
Dhr .. H .. Deschryver-Bert, Antwerpsesteenweg, 115
9110
SINT-AHANDSBERG
Mej .. P .. D'Haen, Marnixstraat, 30
9000 GENT
Dhr .. P .. Eeckhout, conservator , Visserij, 72 9000 GENT
Dhr .. Rb Flachet, Voskens1aan, 418
9000 GENT
Mevr .. A .. Huy1ebroeck-Minnaert, Ferrer1aan, 87 9000 GENT
Konink1ijke Soevereine Hoofdkamer van Rethorica " DE
FONTEINE ", Brome1iastraat, 20
9110 SINT-AI'-IANDSBERG
Mevr .. Ch .. Leducq-Van Gendt, Wijze-Nanstraat, 7
9000 GENU'
Dhr .. M.. Lootens, Pij1straat, 48
9000 GENT
Mej .. P .. Mer1evede, Kastee11aan, 85
9000
GENT
Dhr .. G.. Mertens, President Rooseve1t1aan, 46
9000 GENT
Dhr .. A .. C .. Metdepenninghen, Meersstraat, 24 9830 SINTMARTENS-LATEM
Dhr .. P .. Mortier, Brugsesteenweg, 233
9000
GENT
Mevr .. s . Nissen-Nohn, Overpoortstraat, 136 9000 GENT
Dhr .. F .. Odberg, Volderstraat, 6
9000 GENT
Eerw .. Breeder G .. Pesse, Fratersplein, 9 9000 GENT
Dhr .. A .. J .. Slot, Park Pleis, 35 9820 ST .. -DENIJS-WESTREM
Apotheker A .. Tack, Bevrijdingslaan, 132 9000 GENT

145 .. Mevr .. E .. Adins-Steep, Brugse steenweg, 149
146.. Dhr .. L .. Ae1terman, Kortrijksesteenweg, 719
147 .. Dhr .. H .. Bauweraerts, Lijnmo1enstraat, 140
148 ..
149 ..
150 ..
151 ..
152 ..
153 ..
154 ..
155 ..
156 ..
157 ..
158 ..
159 ..
160 ..
161 ..
162 ..
163 ..
164 ..
165
166 ..
167
168 ..
169 ..
0

0

170 ..
171 ..
17 2
17 3
174
17 5 ..
0

0

0
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176
177
178
179
180.
18L
182o

Dhro
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Mej.
Dhr.
Mej.

J.
A.
F.
M.
M.
G.
S.

183.
184.
185o
186.
187.

Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dr.
Dhr.

G.
J.
J.
F.
G.

188.

:-.:hr. ,J.
Dhr. J.

0

0

0

0

189.

Timmermans, Beuken1aan, 33
9910 MARIAKERKE
Van Acker, Groendreef, 239-240
9000 GENT
Van Bost, Berouw, 71
9000 GENT
Van Damme, Brabantdam, 72
9000
GENT
Vandeginste, Jo Palfijnstraat, 1 B 8500 KORTRIJK
Van Den Hende, Grensstraat, 22
9000 GENT
Vander Gracht, Dendermondsesteenweg, 273
9110
SINT-M1ANDSBERG
Van Doorne, Guido Geze11e1aan, 54 9800 DEINZE
Van Hu11e, Einde Were, 280
9000
GENT
Van Laeken, Van Ooststraat, 64 9001 GENTBRUGGE
Van Mier1o, St.Lievensdoorgang, 6
9000 GENT
Van Seymortier, Hendrik Wae1putstraat, 23 9000
GENT
Vastiau, Tennisstraat, 106
9001 GENTBRUGGE
Vo1cke, Doornze1estraat, 40
9000
GENT

We vermelden hier ook graag Dhr. Fr. De Schuymer, Kerkstraat, 5
9710 ZWIJNAARDE die aan de Heemkundige Kring "GENT" 100,-F.
schonk.
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V R A A G

ANTWOORD

====:=======~=============

Y£~~2-~£~_2

van

Dh~.

G. Rouquart, Sint-Amandsberg

Wie bezorgt ffilJ in bruik1een ( liever te kopen) het vo1gende
boek :
" Constant Menta1d ", geschreven door Germain Van
Herreweghe en uitgegcven in eigen beheer.
In1ichtingen of aanbiedingen rechtstreeks aan Dhr. G. Rouquart,
Land van Waas1aan, 6
9110 SINT-AMANDSBERG.
y~~~2-~~~-~

van Dhr. P. d'A1vie11a, Gent

Naar aan1eiding van de voorbereiding van een heemkundige studie
over ' t SANT (wijk begrensd door de Brusse1sepoortstraat, Keizerpoort, St.-Lievenspoort, Terp1atenbrug, Oud-Sche1deken dat terugloopt tot de Brusselsepoortstraat aan einde Lange Violettenstraat)
en al wat er onmidde1lijk aanpaal t, wordt ge.·.'raagd wie iconografische documenten kan afstaan in bruik1een of er reproducties
kan van bezorgen. Ook allerlei wetenswaardigheden zijn welkom.
Antwoord via sekretariaat Heemkundige Kring.

36.,

;:~~~~L~~.:-~ van 1'1ejo Paula D'HAEN, Gent, over de kunstenaars
VAN BIESBROECK
a/ welk is de juiste geboortedatum van Julius Evarist Van
Biesbroeck en waar ligt hij begraven ?
b/ welk is de overlijdensdatum van Julien Paul Van Biesbroeck
en waar ligt hij begraven ?
c/ wie is de maker van volgende monumenten :
- Mastenplanters ?
-· Monument van Eo Van Beveren (Citadelpark) ?
Graf van Eo Van Beveren (Kerkhof,Gent) ?
·- Nonument Pro:=o Laurent (1908, Brabantdam-Gouvernementplein) ?
i~ntwoorden en !}!_eultJe vragen overmaken aan het secretariaat,
Ra.botstraat, 10
9000 GENTo
Dank bij voorbaat ! !

~~!~~~~~-~E-~~~~2-~:-~ door de heer Ho Collumbien
De bloemisterij DELARUYE-BOULARD was gevestigd in de Oude Molenaarstraat no 77, oomo van 1873 tot 1882, maar waarschijnlijk ook reeds
v66r ~C73 en na 1882o

~~~~~~~~--~!2-~!::~~~L~:-~
lo Door dhro Adrien Brysse, Gent :
Cfo de merkwaardige studie van Julien BOES, De tinnenpotgieterij te Gent, Gent, 1935, Drukkerij Vyncke, 22 blzo,
10 iJ.lo Uitgave van de Bond der Oostvlaamse Folkloristeno
2o Door dhro Ho Collumbien, Sta-Amandsberg
In
het nu verdwenen weekblad dat, wanneer ik mij niet vergis,
11
De Stad " of 11 Onze Stad 11 heette, is er in februari 1937
een geilJ.ustreerd artikel verschenen van Staf HAPKE getiteld :
" De Ambacht van den Tenijn-Potghieters te Gento"

****"'**

37.

IETS OVER DE GENTSE MARKTEN

======================:====
De administratieve gids 1972 van de stad Gent vermeldt 16
markten voor de kleinhandel. In feite hebben veel van de vermelde markten nog slechts een geringe betekenis.
In zijn werk " Gand. Sa vie et ses institutions ", dlo III, 19211923, bespreekt Mo Heins uitvoerig de Gentse markten. Hierbij
een opsomming van de vroeger bestaande markten naar Mo Heins :
markten voor eetwaren : granen, zaden, groenten, ajuin, moesplanten,-melk,-boter~ eieren, kaas, aardappelen, brood, gevogelte, wild, viees, pens en vis ;
~arkte~ yo£r_die£e~

: vee, varkens, paarden, vogels en honden

~arkteg yo£r_nie£-~etbar~ £rOd~c£eg

: wol, lakens, vlas, garen,
lijnwaad, hout, kolen, turf, borstels, huiden, leder, bloemen
en oude voorwerpen.

In sommige straatnamen vindt men nog de weerklank van die
vroegere markten.
In de " Gazette van Gend " lazen we enkele interessante berichten over de markten.
Zo publiceerde de Gazette van 25 nivose jaar IX ( 15 januari
1801) volgend bericht
" Gisteren zyn alhier met den trompette na gewoonte twee publicaties gedaen. Door de eerste word de Klooster-merkt, gemeynlyk Dieve-merkt genoemd, afgeschaft."
De tweede mededeling hield verband met het ijken van maten en
gewichten.
In het nummer van 29 nivose jaar IX van de Gazette van Gend
staat het volgende :
~

Den Meyer der Stad Gend.
Gezien het rapport van den Commissaris van de Policie van den
wyk der Velden, waer uyt spruyt :
1° dat den quartidi en nonidi van elke decade wordt eene Merkt
van oude kleederen en andere zaeken, gekent onder den naem
van Prondelingen, onder de benoeming van Klooster-merkt, en
in het algemeyn Dieve-merkt ;
2° dat eene al te lang voortdurende ondervinding bewezen heeft
dat deze markt dikwyls dient om gestolen of versteken goederen te koop te veylen ;
In aendagt nemende dat het houden van de gezeyde markt, geoctroyeert ten tyde als een deel van deze stad onder de jurisdictie was van de abdye van St. Pieters, nevens Gend, heden

-----

--

--

-

--

---~

38.
niet kan aenzien worden als een tegenkanting en eene vernietigende ristrictie ;
In aendagt nemende dat meto •• (onleesbaar)
Art. I : De merkt van oude kleeren en andere zaeken van dat
slach, welke gehouden werd de quartidi en nonidi van elke
decade op den berg gezeyd St.Pieters onder den naem van
klooster-merkt en gemeynlyk onder den naem van Dieven-merkt,
is afgeschaft.
Art.II : De oude kleerkoopers en alle de genen die op gemelde
merkt verkeeren zullen hunne oude kleeren en andere waeren
van dat slach moeten te koop stellen op de oude Kleer-merkt,
welke gehouden word op de plaetse van de Vryheyd den tridi
en octidi van elke decade.
Gedaen in de meyereye te Gend den 21 nivose

jaar~.

Getekent : F.G. De Naeyer, meyer par interim.

******•*
ECHO'S ••• REACTIES ••• VARIA
1. In verband met onze bijdrage over de muurschildering in het
Groot Vleeshuis ontvingen we volgend schrijven van Prof.dr. A.
Evrard (Gent). Wij citeren :
" De in"Palmares" vooropgestelde versie nopens "De Geboorte"
in het Vleeshuis kan inderdaad niet juist zijn (namelijk dat
de vrouw links de moeder van de schenker zou zijn, de man
rechts zijn vader, de centrale figuur zelfs zijn echtgenote).
Het lijkt mij immers uitgesloten dat in die tijd burgers
boven de hertogen van Bourgondie zouden zijn afgebeeld, tot
vlak bij God de Vader. De vrouw links is zonder enige twijfel
0.-L.-Vrouw, de man rechts de H.Jozef; de middenfiguur kan
Zelemia of de H. Brigitta zijn. En de Ketelboetere mag maar
tussen de hertogen in zitten op conditie dat men slechts
zijn nederige rug ziet."
We danken oprecht Prof. A. Evrard voor deze accurate opmerking. Het is inderdaad heel juist dat tijdens de Middeleeuwen
het hierarchisch gevoel bijzonder sterk uitgesproken. Men behoorde tot een bepaalde klasse waarvan men de uiterlijke, onderscheidende kenmerken (de typische kledij) droeg.
De middenfiguur is o.i. niet de Ho Brigitta maar wel de vroedvrouw Zelemia. Men lette op de tulband van het personage, wat op
haar Oosterse afkomst wijst. Vergelijk in dat verband de sybillen

39.,
met hun hoofddekse1 zoaJs die o.a. voorkomen in de· 1unetten op
de bui tenzi j de van de deuren van het 11 L.:~m Gods "
En sybi11en zijn juist heidense profetessen uit Voor-Azie die
voorspellingen hebben gedaan in verband met de komst van Christus op aarde.
2 o Ui t de IJ:i~.2E.:L~che !S.~l~s-:!.~ 1 verschenen in Voorui t
IIol972) pikte~ we het volgende mee :

( 19-20o

19 FEBRUARI 1902 : ove~lijdt te Gent de in ziJn tijd zeer
populaire Vlaamse roman-} t:onee1··- en jeugdverha1enschrijver,
PIETER GEIREGA'l' o
p

0

d I A.

3o En:cele maanden ge1eden ontstond er hrand in de H Raadske1der"
die ge1ukkig vrij vlug ken bedwongen ~ rdeno Desniettegenstaande h.::tdden de
~<: de--e~~uwse muurschi1deringen fe1 te
lijde:1. van deze :i).::-andr Ze werden in de loop \:an de maand
FebruaL"j_ ~~o.::-gvu.ldig ge:.:'estaureerc" Heel Haarschijnlijk hebben lJ9~b vc..n de G~n .::enadrs ze nooioc gezien. M·7 sschien een
gelegenheid om ze nu eens gaau te bekijkenoooo
1

H.J

4o

cf)

Het Ope;:1baar Ver~;o".:'r in de Gentse A9glomeratie " is een
geillustreex.·de 1 51 bladzijden tellende brochure die ui tgegeven we~d door het Ministerie van Verkeerswezeno
Deze zeer luxueuze en ongetwj_j£eld zeer kostelijke brochure
wordt o.m. verspreid in de Gentse scholen. Ze is in feite
een pleio.ooi voor de :Famew~e semi-metro dio. de demping voorziet van de Leie var~e>.:f de Zuropab~ug tot aan de Predikherenb~ug en vanaf de Vleeshuisbrug tot ann de Kramme Walo Verder
de demping van de Ac~tervisserij, de Ketelvest en de Coupureo
Aard van de gebc:-t,~:k·i.:-e c.~:-gt~mentdb.e, wij citeren : "Om redenen
van openbare hyg~ene i~ het ondenkbaar dat de Leie nog lange
tijd zou :Olijven bestaano .,
Vraag die ~ij ons op=ijst :
Is het de t~ak van het Mi~isterie van Verkeerswezen om met
het geld van de belastingbetalers die wij allen zijn, propagandc. te komen ma.ken voor een ui-~:e:r:st discuta:Oel en bediscuteerd project ?
n

So In de tuinen van de Rijks;.:uinbouwschool t:e Melle, maar op het

grondgebied van Heusden, legden leden van de Heemkundige Kring
11
de Gonde " een ?even-tal graven r:1et re::i.atief goed bewaarde
skelPtten bloot. Op de vindingsplaats werd in 1247 een CistercienserkJ.ooste~ opgericht. We wensen onze collega's met hun
oudheidkundige vondst geluko De ~esultaten ervan, die ook voor
de Gentse geschiedenis kan .Jelangrijk zijn, hopen we weldra te
mogen lczeno

!

6o Topografische kaarten en luchtfoto•s :

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

40o

Het Militair Geografisch Instituut (Wetenscheppelijke Instelling van het Ministerie van Landsverdediging) publiceert jaarlijks een Catalogu~-Prijslijst van de verschillende beschikbare
kaartene Deze catalogus kan GRATIS bekomen worden op eenvoudige
navraag bij :
Kaartenverkoopdienst Militair Geografisch Instituut
Abdij Ter Kameren, 3
1050 BRUSSEL
Naast kaarten bezit het M.Goi. ook luchtfoto•s van Belgie
die eveneens verkocht worden aan belangstellenden. Het adres
van deze dienst luidt :
Dienst Fotoverkoop M~G.I.
Abdij ~er Kameren, 3
1050 BRUSSEL
Vooraf mededelen welke luchtfoto's U precies bedoeld. Het M.Goio
zal dan de datum en de schaal van de laatste luchtopname en de
vergrotings- of montagemogelijkheden meedelen.
Po d'Ao
7. In verband met onze documentaire fiche over Karel Van Hulthem
deelde Dhr. Adrien Brysse, Houtdoklaan, 21
Gent, ons het
volgende mee :
in het boek van R. Ladriere, Galerij van Gentsche Numismatiekers en Penningkundige Folkloristische Wetenswaardigheden, Gent, 1940, Snoeck Ducajou & zoon, wordt op blz.
82-83 uiteengezet welke diensten Van Hulthem aan de numismatiek bewees
- in VoFris, De Historische Persoonsnamen der straten van
Gent, Gent, s.d., Volksdrukkerij wordt blze 149-151 bondig
het leven van Van Hulthem geschetst. Men vermeldt er ooao
dat zijn borstbeeld door Juliaan L e Clercq staat in de
Bibliotheek, in de Hoogeschool, in den Kruidentuin en in
het Casino.
Er wordt ook aangestipt dat de St. Stephanuskerk een gedenkteken bevat gemaakt door ~· Parmentiero
Het grafmonument werd inderdaad door Philippe Parmentier
uitgevoerd en niet door R. Parmentier zoals verkeerdelijk
in ons vorig nummer werd aangestipt.

1

b. In de vntvangsthall van het GRONDKREDIET VAN BELGIE ,
Prof .. Laurentplein, 5 Gent, zagen we twee heemkundige
fotodokumenten namelijk : een vergroting van het bekende
panoramisch gezicht op Gent van M.. Merian en een vergroting
van een tekening van Joseph Wynants die berust in de Atlas
Goetghebuer in het Stadsarchief ..
De belangstelling van een aantal financiele instellingen,
het Gemeentekrediet is hier ongetwijfeld voorgegaan, doet
ons veel genoegen. Op die wijze wordt de aandacht van een
ruim publiek gevestigd op een aantal belangrijkse Gentse
heemkundige dokumenten.
7. Wie zich interesseert voor water in de stad gesloopt en
gebouwd wordt leze in HET VOLK van 29 februari 1972, blz.
13 het artikel " Bouwnieuwtjes 11
8. Naar aanleiding van het verschijnen van zijn nieuw boek
11
De familie Loontjes 11 werd in de kranten Wilfried Steeghers
in de kijker geplaatst .. De Heemkundige Kring " Gent 11 is
gelukkig en fier een heemkundige vorser van dat formaat onder
haar leden te tellen ..
9 .. De afwezigen op onze vergadering van zondag 28 februari hadden
ongelijk. Er werd niet alleen,aan de hand van een reeks prachtige
kleurdia's,een overzicht gegeven van de aan de gang zijnde
werken aan de E. 3 in de omgeving van de St.-Lievenspoort door
Dhr. M.. Lootens,maar er volgde bovendien een geslaagde discussie over de toekomst van ons Gents kultuurpatrimonium ..
Duidelijk werd dat, willen we ons kultuurpatrimoinium niet
reddeloos zien teloor gaan, het van doorslaggevend belang is
een zo groot mogelijk aantal mensen te sensibiliseren en te
informeren over het unieke Gentse stadsschoon.
We danken de kranten die een verslag van onze vergadering
lieten verschijnen in het bijzonder De Gentenaar ( 29 .. 2.)
en Het Volk (29.2 .. )
GENT IN DE SPIEGEL VAN DE DAGBLADEN : NU ..... EN VROEGER
1.

In Het Volk van dinsdag 15 februari 1972 verscheen een kort,
maar goed artikel over de gevels aan de Vlaamse Kaai, de
vroegere Scheldekaai, die een voor een verdwijnen.
In dit verband hebben we het genoegen onze lezers mee te
delen dat in een van onze volgende nummers een artikel van
ons geacht lid, Mevr. dr .. F. Dambre- Van Tiegem, assistente
bij het seminarie voor bouwkunst van de R.U.G .. , over deze
historisch waardevolle gevels zal verschijnen ..
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In Het Laatste Nieuws van vrijdag 18 februari 1972
lazen wij dat een aan~ehandicapten weldra een eigen
tehuis zullen krijgen in een gewezen begijnenkonvent
aan de Gravin Johannastraat in het Groot-Begijnhofo
Dit is een uitstekend initiatie~ niet alleen op sociaal
maar ook op heemkundig vlako Het begijnenkonvent zal
inderdaad gerestaureerd worden en tegelijk een aangepaste
sociale functie krijgen .. De toekomst van ons Gents kultuurpatrimonium zou o .. i .. op dergelijke wijze dienen aangepakt
wordeno We menen inderdaad dat de heemkundige problemen
te veel in zwart-wit verhoudingen worden gezien, als een
polaire tegenstelling tussen voorstanders van behoud
en afbraako Waar het op aankomt is dat men het probleem
niet emotioneel maar rationeel benadert, dat er efficiente,
globale en verantwoorde oplossingen worden gevonden ..

3o In De Gentenaar van 23 februari verscheen - "eindelijk" zouden wij willen zeggen - een artikel over het Gentse museumbeleid, of juister gezegd : over het totaal ontbreken van
een museumbeleido
De niet malse ·conclusies van deze enqu~te komen tot uiting
in de titel van het artikel : " Gentse Musea bewandelen
kromme wegen " en " Reeds jarenlange schrijnende wantoestanden " ..
We zullen niet trachten dit artikel hier samen te vatten,
maar we raden iedere Gentenaar die niet totaal gesloten
is voor culturele waarden aan het te lezen in zijn geheel ..
Dit is een staaltje echt journalisme, iets wat we niet elke
dag tegenkomen in onze Gentse kranteno
Bravo voor journalist P.W. die de enqu~te deed en bravo
voor De Gentenaar die de moed had het artikel te publiceren ..
H .. C ..

4 .. Ook in KNACK, 1 maart 1972 (2e jgo, nro 9) blz .. 21 wordt
onder de titel " Gent : Kunstwerken achter slot en grendel " het Gentse museumbeleid op de korrel genomen ..
5 .. In TOURING WEGENHULP van 22 februari 1972 verscheen van
Fred Braeckman onder de titel " Stedeschoon in Gent " een
u~tstekend artikel .. We citeren hieruit wat volgt :
Wel werd er een kans verkeken om het koor van de St .. Baafskathedraal (de crypte dateert van de twaalfde eeuw)
volledig vrij te makeno Vroeger stond er een muur van het
bisschoppelijk paleis voor, nu werkt men aan een nieuw
appartementsgebouw voor Honseigneur Van Peteghemo Een reeks
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ongunstige adviezen van Oomo de Commissie van Monumenten en
Stadsgezichten van Gent heeft niets uitgehaaldo Ondanks het
verzet van het Gentse stadsbestuur heeft het provinciaal
gouvernement de werken goedgekeurdo Meteen verdwijnt een
droom van heel wat liefhebbers van mooie stadshoekjes om de
Sto-Baafskathedraal volledig vrij te maken en te omgeven door
een groene gordelo Het verouderde en stijlloze bisschoppelijk
paleis dat al de " schoonheid " van de midden negentiende
eeuwse architectuur bevat zou dan ook kunnen verdwijnen en
voor de bisschop zou een andere oplossing zijn gevondeno Het
heeft echter niet mogen bateno "
Tot daar het citaato Ter overweging van Monseigneur een
bijbelcitaat : 11 Als dat al met het greene hout gebeurt,
wat moet er dan met het dorre geschieden ? "

' T STOND IN DE KRANTooo75 JAAR GELEDEN
Omstreeks de eeuwwisseling was het gedreun van de slopershillners niet uit de lucht te Gento Echo's van de wijzigingen
van het stadsbeeld vindt men in het dagblad Vooruit van het
jaar 1897o
Op 20 september van dat jaar wordt opnieuw aan de Sterrestraat herinnerdo 11 V66r het jaar 1757 was de Sterrestraat
drie meters breedo Het bestuur der stad vond het nodig ze te
verbreden tot acht meters, doch de overheid verzette zich
daartegen, als reden opgevende dat de stad diep in de schulden stako Inderdaad, de stad had veel geleden door een vierjarige bezetting van de Fransen. Na veel schrijven en wrijven
verkreeg de stad eindelijk de toelating de begonnen verbreding voort te zetten en te voltrekken, maar het werk mocht
niet meer dan 14000 fro kosteno Dan werd de breedte op 8
meters gebrachto Nu, 140 jaar later, wordt ze twaalf meters
breed gemaakto Vooral aan de ingang der Koornmarkt zou ze nog
merkelijk breder moeten zijn, zoveel te meer daar de Sterrestraat een min of meer scherpe hoek vormt met de Koornmarkto"
Aangaande de sloping van het Pakhuis op de Koornmarkt, bericht
Vooruit van 22 februari 1897 :
11 De nederhaling van de leeuw,
die op het Pakhuis staat, is
donderdag voltrokkeno Deze leeuw meet 1, 55 mo hoogte en
is 2,30 ma lang (het wapen inbegrepen). Hij is inverschillende stukken verdeeldo Men weet dat men voornemens is
de leeuw in het park te plaatseno"
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0ver de nieuwe bestemming van de leeuw van het Pakhuis is
blijkbaar overeenstemming bereikt, wanneer in Vooruit van
11 mei 1897 verschijnt :
" De leeuw van het Pakhuis, die blijkbaar gemaakt is om in
de hoogte gezien te worden, zal nu geplaatst worden beneden
de talus van de grote vijver rechtover de Belvedere in •t
park."
- Over het Pakhuis, dat zienderogen ten gronde gaat, op 8 oktober
1897 nog dit :
11 Mo Herman van Duyse, de gekende oudheidkundige, herinnert
ter gelegenheid der afbraak van het Pakhuis, het oud gevang
van Gent, dat er in de kelder een herberg bestond, nog door
mannen deze eeuw bezocht, met uithangbord 11 Den Pelgrim "
en gehouden door de dochter van de laatsten beul van Gent,
den beruchten Hanoff, een beulsfamilie die opklimt tot
keizer Karel. De dochter der Hanoffs schonk uitzet onder de
plaats waar hare voorouders zoveel bleed hadden vergoten.
In het Pakhuis werden allerlei overtreders opgesloten en M.
Van Duyse herinnert dat, alsdan reeds de voorwaardelijke
veroordeling bestond, namelijk voor de overspe1ers, een vergrijp dat de rechters van vroegeren tijd betitelden : een
onredelijke wandeling .. In de 15de eeuw werd zo'n "wandelinksken11 met 15 tot 40 dagen gevang op water en brood gestraft."
Van Duyse zal hier waarschijnlijk het " Chausselet " of stadsgevangenis bedoeld hebben, dat er voor het Pakhuis stond.
(vervolgt)
Rene Hespel.

BIBLIOGRAFISCHE SPROKKELINGEN
+++++++++++++++++++++++++++++

l. E. DHONT, Akademische Proefschriften over de Geschiedenis van
de Provincie Oost-Vlaanderen en het Graafschap Vlaanderen.
Overdruk uit KULTUREEL JAARBOEK OOST-VLAANDEREN, 1970, b1z.
217-245.
Een heel interessante bijdrage die een systematisch overzicht geeft van de verhandelingen voorge1egd aan de Belgische universiteiten (1961-1970) betreffende de in de tite1
verme1de onderwerpen. In dit overzicht vindt men een aantal
referenties betreffende de Gentse geschiedenis en heemkunde.
1ive danken oprecht Dr .. P .. Huys, inspekteur-dienstchef van de
Dienst voor Culturele Aangelegenheden van het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen die een overdruk van de bijdrage
van Dhr. E. Dhont overmaakte aan de bibliotheek van onze
Kring.

:. GENT - GAND - GHENT, fotoboek uitgegeven door de Dienst
voor Toerisme en Feestelijkheden van de stad Gent.
Korte historische inleiding. Drietalig.
Een lofwaardig initiatief. Jammer vinden wij dat bij de
overtalrijke prachtige foto's geen aanwijzende identificatie
werd gedrukt met exacte plaatsaanduiding (straatnaam) en
datering. In de uitgave is inderdaad alleen de benaming van
de monumenten aangeduid. Niettemin een goede uitgave die
kan bekomen worden bij Stedelijke Dienst voor Toerisme,
Borluutstraat, 9 9000 GENT en ook bij ons geacht lid
Charles Lammens (Antiquariaat), Lievestraat, 14 Gent.
BIBLIOTHEEK VAN DE HEEMKUNDIGE KRING " GENT
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Ons geacht bestuurslid G. Van Damme schonk volgende boeken
waarvoor we hem oprecht danken :
- K. TIJTGAT, De Geschiedenis der Gentsche Socia1istische Katoenbewerkersvereeniging 1S57-1932. Met voorwoord door R. Vercammen,
Gent, S.M. Volksdrukkerij, so, 205 b1z., ill.
-E. ANSEELC, Voor ' t Vo1k geofferd (in de bewerking van Boontje),
Gent, 1957, De Vlam, so, 194 blz.
- J. S~1YN, De Geschiedenis der Loonen in de Belgische Vlasnijverheid. Voorwoord van K. Hannick, Gent, 1923, Volksdrukkerij,S 0 7
110 blz., ill.
- P. KENIS, Het leven van Edward Anseele, Gent, s.d., De Vlam, so,
2S5 blz.
K. HANNICK, Geschiedenis der Gentsche Socialistische Vlasbewerkersvereeniging ter gelegenheid harer 60e Verjaring, Gent,
Socialistische Vlasbewerkersvereeniging, 4°, 217 blz., gestencild.
Door bemiddeling van Dr. P. Huys ontvingen we E. DHONT, Akademische Proefschriften over de Geschiedenis van de Provincie OostVlaanderen ••• cf. BIBLIOGRAFISCHE SPROKKELINGEN.
Als ruilabonnement ontvingen we :
- Comte de-Graafschap JETTE, jg. 7, 1970, Uitgave van de Geschieden Heemkundige Kring van het Graafschap Jette, so, 40 blz., ill.
Jaarboek 1970-1971 van de Heem- en Oudheidkundige Kring van Zele,
Gent, Erasmus, so, SS blz., ill.
Ledeganc~s Familieblad ter informatie van en over de Familie
Ledeganck en haar Geschiedenis., Driemaandelijks tijdschrift
3e jg.(l972), nr. 10, 4° 7 lS b1z., ill. (gestencild).
Opmerkenswaardige bijdrage : " Bij de 125e verjaardag van het
overlijden van Karel Lodewijk Ledeganck."
Wie boeken wenst te ontlenen neme kontakt op met het sekretariaat
p/a A. Van den Kerkhove, Rabotstraat, 10 9000 Gent.

Documentaire fiche

Huis

" De Lintworm "

Oud steen gelegen op de Koornlei, palend aan Sto-Michielsbruga
Het ondergedeelte rust nog steeds op de muren uit de 12e en
13e eeuw, maar de bakstenen trapgevel dateert uit een veel
latere tijd (17e eeuw)o
In de 14de eeuw was dit huis de zetel van de nering der Biervoerderso Het heette toen de " Keitkelder ", naar een soort
bier dat toen verkocht werdo
In 1662 was dit steen bekend onder de naam van " Bier-Comtoir "
omdat het kantoor van de " Bier-assise " er in ondergebracht
waso In dit jaar kregen de eigenaars de toelating om de gevel
te herstellen in de stijl van die tijdo Er kwam een nieuwe
trapgevel en een uithangbord " De Lintworm 11 o Deze naam kwam
trouwens ook reeds voor op het Bier-Comtoiro
In 1788 werd het hoekgebouw dat naast " De Lintworm 11 stond
door de Stad aangekocht om de straat te verbredeno Het is
nochtans pas in de 19e eeuw dat dit gebouw met dat doel werd
gesloopto
Rond de eeuwwisseling vinden wij het gebouw terug onder de
vorm van het zeer banaal "Landbouwershuis"o In het begin van
deze eeuw toen er sprake van was een nieuwe, stenen Sto-Michielsbrug te bouwen, was het aanvankelijk de bedoe1ing dit gebouw
af te breken omdat het gedeeltelijk op de plaats stond waar de
nieuwe brug moest komeno
Onze Commissie voor Monumenten en Stadsgezichten ( naar wie
wat meer zou moeten geluisterd worden dan nu het geval is )
kon dit evenwel be1etteno Meer nog, zij bekwam van het Schepencollege dat dit gebouw gerestaureerd werd naar zijn 17de eeuws
uitzichto Deze restauratie werd rond 1908 op zeer gelukkige
wijze uitgevoerd naar p1annen van architect Joseph Dewaeleo
De aanvankelijke bedoe1ing was het gebouw in te richten om
er de hypotheekbewaring in onder te brengen, maar daar juist
in deze periode de kerkfabriek van Sto-Michiels behoefte had
aan een nieuwe pastorij, kreeg het gebouw die bestemmingo
Het bleef de pastorij van Sto-Michiels tot in 1958o In dat
jaar kwam er een nieuwe pastoor die b1ijkbaar geen Gentse heemkundige was en meer voe1de voor het mudern conforto Hij verkoos elders te gaan woneno
Het Stadsbestuur bes1oot het gebouw te verkopen en bepaalde
een insteiprijs van 1 miljoen franko In 1961 was er sprake van
dat de geklasseerde " Lintworm " zou aangekocht worden door
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een apothekersgilde die er, buiten burelen ook een klein apothekersmuseum zou in onderbrengeno Van dit plan kwam evenwel
niets terecht en in 1963 kwarne~ er de kantoren van de Intercomrnunale van de Eo 3o
Toen de beurtschepen nog aanlegden aan de Koornlei - en velen
onder ons hebben die tijd nog gekend - deden de kelders van
het gebouw dienst als pakhuiso
Men zal zich afvragen : " Vanwaar die zonderlinge bena.ming :
de Lintworm ? "
Wel, om dit te begrijpen moeten wij terugkeren naar de origine : biervoerderso De Gentenaars noemden
de bierwagens waarmee dit vervoer gebeurde " lintwormen "
Waarom ? Het waren van die lange, smalle wagens waarop een
hele reeks tonnen konden gelegd worden in de lengteo
Met een beetje verbeeldingskracht - en dat heeft de Gentenaars
nooit ontbroken - kon men wel een zekere analogie ontwaren
tussen deze achter elkaar gestapelde tonnen en de schakels
van een lintwormo

(

De bibliografie over de " Lintworm " is schaars, ofwel is ze
goed verborgeno Ons is slechts een artikel bekend van de hand
van " SPITS " verschenen in Het Laatste Njeuws jgo 196lo
We danken oprecht ons geacht lid Dhro Jozef Tavernier uit
Jette (Brussel) die onze aandacht op dit artikel vestigde.
Ho C.,
"'********
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( vervo1g )

Het Kulturee1 Centrum van de Bank van Brusse1, in samenwerking
met het Nationaa1 Kontaktcentrum voor Vrijetijdsbesteding v.z.w.
organiseert in de 1oka1en van de
B A N K van B R U S S E L
Kouter, 173 Gent

T ENT 0 0 NS T EL L I NG
een se1ectie uit een rijke verzame1ing foto's met a1s thema :

van ons 1)estuurs1id dbr. J. R I E U X
TENTOONSTELLING LOOJ?T VAN 17 MAART TOT 5 .A.PRIL 1972
Openingsuren : van 9 tot 16 u.
's vrijdags van 9 tot 19 u.
OHge1et ! L_ 's zater«ags van 10 tot 12 u.
's Zondags van 10 tot 12u.30
GRA.T IS INKOH
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