Verslag van de uitstap van 21 juni 2004.
Organisatie : voorzitter Julien Pauwels
15 broeders en 2 genodigden voelden zich geroepen om deel te nemen aan de juni uitstap,
waarvan door omstandigheden 2/3 niet op voorhand vast stond. De inventiviteit en
doorzettingsvermogen van onze voorzitter zorgden er evenwel voor dat deze dag zowel
gevarieerd als aangenaam werd.
De traditionele samenkomst in ons lokaal bleek achteraf een laatste “ ontbijt “ te zijn, in ieder
geval in “ De Rave “ , omdat Jaak en Nicole op deze locatie niet meer verder wensen hun
culinaire hoogstandjes aan te bieden. Dit betekent dat de broederschap op zoek zal gaan naar
een nieuw lokaal. Vooraleer éénieder op te roepen om mee te zoeken naar een nieuwe
waardige locatie bedanken wij in ieder geval Jaak en Nicole voor hun inzet en gastvrijheid en
hopen dat de toekomst succesvol mag zijn.
Aan alle broeders vragen wij om uit te kijken naar een locatie in of in de buurt van onze stad
Gent, die ons 4 maal per jaar kan ontvangen voor het maandagontbijt, en die ons herbergt
tijdens onze jaarlijkse vergadering met aansluitend een diner. Alle suggesties zijn welkom,
wie weet, hoe groter het aanbod, hoe eenvoudiger de keuze.
Voor zover de opsteller dit zich kan herinneren zag de voorbije uitstap er als volgt uit:

1. Bezoek aan PAM of het Provinciaal Archeologisch Museum te Velzeke (Zottegem)
Paddestraat 7.

De Paddestraat is bij de wielerliefhebbers vooral bekend als een onderdeel van de Ronde van
Vlaanderen. Vandaag waren er echter geen wielrenners noch supporters te bespeuren en de
Paddestraat enkel onveilig gemaakt door ons Broederschap.
Steeds op tijd zoals we zijn kregen we de kans om gedurende een half uurtje individueel nieuwsgierig
te zijn vooraleer onze gids Monique ons overdonderde als een Niagarawaterval met haar informatie.

Het provinciaal archeologisch museum verenigt meer dan 300 000 jaar geschiedenis en vier
decennia archeologisch onderzoek. Het accent ligt op de Gallo-Romeinse en Merovingische periode.
De permanente tentoonstelling toont de bezoeker het dagelijks leven van zijn voorouders aan de
hand van talrijke bodemvondsten uit de streek.
Het publiek verneemt ook dat Velzeke in de Gallo-Romeinse periode een bloeiende agglomeratie op
het kruispunt van twee belangrijke Romeinse wegen was.
Naast de permanente tentoonstelling, zijn er ook tijdelijke tentoonstellingen. Die werpen een ander
licht op een deel van de collectie. Ze zijn een populaire vertaling van de onderzoeksresultaten van
de opgravingsdienst. Hier kregen wij specifiek uitleg in het kader van de tentoonstelling “ Gespekt
en gedekt” Hoe en met welke attributen onze voorvaderen aten werd hier duidelijk in beeld
gebracht.

Uniek is de Romeinse siertuin waarin men een goed idee krijgt van de Romeinse flora.

2. Aperitief en diner in “ Bauterdoorn “ te Sint Lievens Esse, Schonenberg 52
Na al het praten (en voor de broeders al het luisteren) werd het tijd voor het aperitief en het diner.
Sommigen riskeerden zich zelfs tot een mini rally om tot “ Bauterdoorn “ te komen (zonder brokken)
De zon was van de partij en de inleiding tot ons diner werd dan ook buiten geserveerd. Daar leerden
we onder andere dat Bauterdoorn de naam zou moeten zijn de “ ree “ of de weg die in die regio loopt.
(tenzij de ober die enige connecties had met de brouwerij die we later op de dag zouden bezoeken,
ons wat wijsgemaakt heeft.)

De meeste broeders hebben echter binnenshuis het gevecht met de Cote à l’os verloren, het
geserveerde stuk vlees was van de beste kwaliteit, maar vooral van enorme kwantiteit.

3. Bezoek aan de brouwerij Van den Bossche Sint Lievens Esse
In de Vlaamse Ardennen, op enkele kilometer van Zottegem, aan de baan GentGeraardsbergen ligt Sint-Lievens-Esse. Dit landelijk dorpje met zijn 2000-tal inwoners, is
sinds 1977 gefusioneerd met Herzele. Naast de kerk, in het centrum van het dorp, ligt
brouwerij Van den Bossche. Je kan er niet naast kijken. Het ouderlijk brouwershuis en
daarnaast de eigenlijke brouwerij hebben de statigheid van de laat 19-de eeuwse
industriële architectuur. Dit alleen al verraadt de boeiende geschiedenis van een
brouwerij die reeds drie generaties lang van vader op zoon overgaat. De dorpskern van
St-Lievens-Esse met inbegrip van de brouwerij werd in 1990 op de monumentenlijst
geplaatst.
Eind 1800 koopt Arthur Van Den Bossche een stuk grond met een boerderij erop. Hij
bouwt er een brouwerij en een huis en in 1897 wordt ‘’Brasserie Van Den Bossche’’

gesticht. In 1925 na de dood van Arthuur Van Den Bossche is het zijn vrouw en later
twee van zijn zonen Willy en Marc Van Den Bossche die de huidige ‘’PVBA Van Den
Bossche’’ hebben uitgebouwd tot een bloeiend bedrijf.
Ignace Van Den Bossche, zoon van Mark, komt als vennoot in de brouwerij in 1975 en
wordt zaakvoerder in 1981. Vanaf dan wordt het bedrijf gemoderniseerd
Waar bier en chocolade elkaar kruisen, begint de geschiedenis van een
brouwersgeslacht.
In 1997 vierde brouwerii Van den Bossche haar 100-ste verjaardag.
Eind vorige eeuw, in 1897, kocht een zekere Arthur Van den Bossche een perceel grond
aan het mooie dorpsplein in Sint-Lievens-Esse. Toen kon hij nog niet vermoeden dat hij
de grondlegger zou zijn van een grote brouwersfamilie. Arthur Van den Bossche was
getrouwd met een dochter van de familie Callebaut uit Wieze. Nu is deze familie op de
eerste plaats bekend omwille van de chocolade, vroeger maakten ze naam en faam als
brouwersgeslacht. De familie Callebaut had immers zowel een brouwerij als een
chocolaterie en in tegenstelling tot wat men zou vermoeden, de produktie van bier was
belangrijker dan de fabricage van chocolade. Meer nog, door het bier, kon de chocolade
het hoofd boven water houden.
Arthur wou naar het voorbeeld van zijn schoonfamilie ook starten met brouwen. Hij liet
op zijn stuk grond daarom naast een groot herenhuis oak een brouwerij bouwen. Zo
kwam het dat meer dan 100 jaar geleden voor het eerst bier vloeide .... Toen was er nag
geen sprake van brouwerij Van den Bossche. Men gebruikte liever het franse "brasserie"
omdat dit chic stond.
In 1925, na de dood van Arthur Van den Bossche namen eerst zijn weduwe en nadien
twee van hun acht kinderen Marc en Willy de roerstok over. Vader Arthur liet bij zijn
overlijden oak het eerste Van den Bossche bier na: Buffalo. De tweede generatle bouwde
de brouwerij niet alleen verder uit tot een bloeiend bedri/f, ze waren oak bijzonder actief.
Zo werden ondermeer lage-gistings bieren op de markt gelanceerd en in 1957 werd voor
het eerst het amberkleurige abdijbier Pater Lieven gebrouwen, nu nog de belangrijkste
troef van de brouwerij

Verslag van de uitstap van 20 september 2004
Ongeveer 20 broeders begaven zich op 20 september 2004 naar Wondelgem, naar de
Neptunus Lounge, voor de eerste samenkomst in deze prachtige ruimte. Hier en daar bekloeg
zich iemand dat er niet verwittigd was om zwembroek mee te nemen, want het water van het
zwembad was uitnodigend.
Broeder Stani (met echtgenote Sonia) traden als voortreffelijke gastheer en –vrouw op, dat
belooft voor de komende Algemene Vergadering, gepland in de “ Neptunus Lounge “
Dank zij de gedetailleerde routebeschrijving kwam iedereen tijdig aan in de Hotelschool van
Michelbeke, behoudens de auteur van deze routebeschrijving, die – betrouwend op de GPS –
terug een nieuw stuk van het Vlaamse mooie Landschap heeft kunnen bewonderen en zich
nog moest reppen om niet uit de boot te vallen.
De Hotelschool van Michelbeke (Brakel) Groenstraat opent de deuren voor jonge mensen die
dromen van verrijkende opleiding in het hotel- en restaurantsector en graag gasten verwent,
lekker wil koken of mensen een aangenaam verblijf wil bezorgen. De opleidingen omvatten
zowel een vorming in de gastronomische keuken als in de klasserestaurant. Aanverwante
activiteiten zoals bardienst, receptie en economaat staan tevens op het programma.
De rondleiding was compleet, de uitleg “ to the point “ en de bediening aan tafel was een lust
voor het oog – niet dat deze bediening door elke leerling perfect werd uitgevoerd – de
inspanningen met ups en downs waren aandoenlijk, maar succes is één maal meer opstaan dan
vallen. En dat zullen deze leerlingen moeten aan de lijve ondervinden.
Voor wie meer informatie via Internet wenst kan dit op http://www.stellamatutina.be
Na dit festijn, werd in Michelbeke Café “ Het Oud Gemeentehuis “ aangedaan. En de kranige
uitbaters zullen het geweten (en wellicht onthouden hebben) De omzet zal wellicht dat van
een super kermis weekend geëvenaard hebben, en daar zal de prijs van het gerstenat wel een
rolletje gespeeld hebben! Wie vindt nog een café met slechts 2 prijzen voor consumpties (
ofwel enen euro ofwel eenenhalve euro.) Op zoek!

VERSLAG VAN DE UITSTAP VAN 15/11/2004
Onder leiding van onze voorzitter, Julien Pauwels (op dat ogenblik nog 74 lentes jong), voelden zich 18 broeders
en 2 genodigden geroepen om tijdens een koele novemberochtend, een wandeling te maken in het Citadelpark, om
halt te houden bij diverse gekende en minder gekende standbeelden. Het voorziene bezoek aan de
atoomschuilkelder werd uitgesteld, want aangezien de 15 de november (toevallig?) tevens het Feest van de
Dynastie was (en nog altijd is), was er geen onderlegde gids aanwezig – en zelfs niemand die de lichtschakelaar
wist staan – zodat een bezoek aan deze kelder meer een gevaar inhield en dit wellicht voor een andere keer zal
zijn.
Na een opwarmertje in Brasserie “Can Nietso” wachtte het aperitief en het diner in de “Grade “ (beiden op de
Charles de Kerckhovelaan) waar voor sommige broeders na het uitgebreide “pousse café” de maat nog niet vol
was.
Zonder afbreuk te willen doen aan de inspanningen van onze voorzitter, die een massa informatie op de
aanwezige broeders losliet, is er getracht met dit verslag om een vollediger overzicht te geven van de gekende
informatie over de bezochte standbeelden. Deze informatie werd gehaald uit “ Standbeelden van Gent “ van
Karel Haerens (D/1977/2345/13)

1. Vlaggeplanters
In een rond bloemenperkje vlak voor de ingang van het Museum van Schone
Kunsten staat het moment van de Vlaggeplanters.
De oorspronkelijke Franse titel luidt “ Les planteurs de mât ” en werd dan ook
vertaald als “ De Mastplanters “. Het stelt 2 stoere, gespierde, naakte mannen
voor die met geweldig veel inspanningen een reuzenlange vlaggenstok willen
planten. Dit zeer romantisch onderwerp, een bravourestukje voor een
beeldhouwer, is niet nieuw en werd regelmatig door kunstenaars aangepakt.

Deze beeldengroep is van Julius Van Biesbroeck, een kunstenaar
die heel wat te Gent presteerde. Hij was de socialistische
beweging genegen, versierde met reliëfs en beelden “Ons Huis“
op de Vrijdagmarkt, maakte massa’s proletarische beelden,
vervaardigde het monument en het grafmonument van Van Beveren en diende een ontwerp in
voor het standbeeld van Anseele. Hij werkte ook voor de gegoede burgerij en de officiële
diensten.

Hier bracht hij de kracht en de schoonheid, de vitaliteit en de zinnelijkheid van het menselijk lichaam naar voren.
Deze menselijke spierkracht en die vitaliteit zien we overduidelijk in de Vlaggeplanters.
Het beeld werd aangekocht door het Gents stadsbestuur voor het Museum van Schone Kunsten, dat in 1902 zijn
voltooiing naderde en op zondag 20 juli van dat jaar door Prins Albert, latere koning Albert I, zou worden
ingehuldigd.

Aanvankelijk wist het bestuur van het Museum niet goed wat doen met dit reusachtig beeld. Men
stelde deze aanwinst tentoon voor de ingang en op 2 mei kwam het op de huidige plaats. Men liet het
er maar staan en legde er een tuintje rondom aan.

De inhuldiging van het museum door Prins Albert was zeer kort. Het prinsenpaar, dat met
een berline aan het Zuidstation werd afgehaald, trok eerst naar het Gouvernementsgebouw,
daarna naar het Stadshuis, waar een receptie was georganiseerd, woonde een mis bij en werd
daarna in een stoet geleid doorheen heel Gent, van de Vrijdagmarkt tot de Kouter, heen en
terug. ’s Namiddags werd het Gravensteen bezocht, het Burgerlijk Hospitaal en tenslotte
bereikte men letterlijk en figuurlijk op een drafje, het museum. Het prinsenpaar werd er
begroet door schepen Boddaert en de voorzitter van de Kunst- en Letterkundige Kring de
Smet, die het museum had ingericht. De prins antwoordde en na een vluchtig bezoek ging het
terug naar het Zuidstation waar de koninklijke trein al wachtte. Over de Vlaggeplanters
vinden we in de verslagen van dit bezoek geen woord.
Dit monument had oorspronkelijk niet de minste nationale betekenis. Op school
werd wel geleerd dat “ De Vlaggeplanters de grote inspanning tonen, die de
Belgen gedaan hebben om de Belgische Vlag in de Kongolese bodem te planten “
Die zinnebeeldige betekenis is er pas later, na de eerste wereldoorlog, bij
gefantaseerd. Misschien is die fantasierijke uitvinder op dit idee gekomen door
het monument van de Gebroeders Van de Velde, “ het Moorke “, dat op enkele
passen op de kleine grot verrijst.

2. Het Moorke
In het negentiende-eeuwse België werden voornamelijk twee soorten monumenten opgetrokken:
enerzijds monumenten met een regionale betekenis, die kaderen in de bewustmakingspolitiek van
Vlamingen en Walen en anderzijds standbeelden die de nationale eenheid moesten benadrukken. De
Belgische Staat wou zich immers als jonge koninklijke natie profileren op het Europese continent.
Het “Moorke” is een voorbeeld van zo’n nationaal monument. Het is een huldemonument voor twee Gentse
“pioniers van het beschavingswerk in Kongo”: Jozef en Lieven Van de Velde.

Het levensgrote bronzen beeld is dat van een negertje dat op
een rotsblok zit boven de (kunstmatige) grot van de kleine
vijver in het Citadelpark . Dit monument is een memoriaal
uit erkentelijkheid voor 2 Gentenaars: Jozef (1855-1882)
en Lieven (1850-1888) Van de Velde. Op het voetstuk
is een medaillon geplaatst met hun afbeelding en hun
sterfdatum en de plaats van overlijden. Het beeld is van de
jonge Gentse beeldhouwer Louis Mast (1857-1901), het
medaillon van de bekende tekenaar Armand Heins. Louis
Mast was leraar aan de Gentse Academie en maakte onder
meer ook de “Stervende zwaardvechter”, een beeld dat nu in
het Zuidpark staat.
De gebroeders Van de Velde behoren tot de allereerste pioniers van
Belgisch Kongo en zijn ginder gestorven. De ontdekking van Kongo door
Stanley in opdracht van koning Leopold II behoorde tot het groot
internationaal nieuws in de 19 de eeuw. Stanley doortrok voor het eerst
Kongo, via de Kongostroom van de Indische tot de Atlantische Oceaan, een
fantastische tocht van 999 dagen. Uitgeput bereikte hij in 1877 de kust en
vroeg om hulp. Leopold II zond hem kapitein Hanssens, een Westvlaams legervrijwilliger. Deze moest in Kongo verdragen met
opperhoofden afsluiten en een weg aanleggen naar Leopoldstad. Een 27-jarige artillerieluitenant Jozef Van de Velde zou Hanssens bijstaan.
De expeditie, bereikte Boma in maart 1882. In geforceerde marsen trok ze verder op naar de verblijfplaats van Stanley, maar Jozef Van de
Velde kreeg onderweg galkoorts en stierf.
Zijn vijf jaar oudere broer Lieven, eveneens een artillerieluitenant, was reeds enkele maanden tevoren in Kongo aangekomen. Hij maakte er
deel uit van een afdeling die de Kwilustroom moest verkennen. Hij ontzette er een post, die door de inlanders werd belegerd maar in Vivi
brak een pokepidemie uit. Van de Velde bouwde er met primitieve middelen een hospitaal en wist er de ziekte te doen wijken. Hij was 3 jaar
“ hoofdman “ van Vivi, moest vaak strijd leveren tegen slavenhandelaars maar werd in 1884 ziek en keerde naar Gent terug. Hij bracht
Sakala mee, een inlander die in Gent in 1884 in de Ledeganckstraat school liep. Men stond verbaasd over zijn intelligentie en de snelheid
waarmee hij ‘geciviliseerd' was.
Lieven herstelde en vertrok in december 1887 terug naar Kongo. Te Leopoldstad aangekomen viel hij ziek en stierf er op 7 februari 1888.
Sakala had hij terug meegenomen en aan zijn ouders teruggegeven.

Onmiddellijk na zijn dood werd te Brussel en te Gent een comité gesticht voor het oprichten van een
gedenkteken. Het initiatief ging uit van de “ Bond van gewezen onderofficieren van het Belgisch Leger”. Enkele
maanden nadien was het monument klaar en op zondag 22 juli 1888 werd het officieel ingehuldigd.
Deze inhuldiging, een hoogtepunt van de Gentse Feesten, werd een
“ massale betoging van nationale erkentelijkheid “. De dag tevoren was er
aan het geboortehuis van de gebroeders, op de hoek van de Sint
Maartensstraat en Klein Onderbergen, een gedenkplaat aangebracht en was
de straat omgedoopt tot Gebroeders Van de Veldestraat.
Op de daarop volgende zondagnamiddag verzamelden vaderlandse
verenigingen, legerafdelingen en talloze bonden op de Kouter. Er werden
twee toespraken gehouden, waarna de stoet doorheen de Van de Veldestraat
trok en defileerde voorbij het geboortehuis. Vader Van de Velde stond in
het raam en groette terug.
De waarlijk indrukwekkende stoet begaf zich naar het Citadelpark, waar
vertegenwoordigers van de Koning, vier Hogere Officieren in groot ornaat,
de parade afwachten. Naast hen stonden vier schepenen, die hun
regenmantel droegen (wat de kranten uit die tijd fel bekritiseerden!)

Er werden vier toespraken gehouden. De heer Lefèvre, de voorzitter van het comité, droeg de
memoriaal over aan het Stadsbestuur. Schepen Colson aanvaardde het en dankte. Victor Van
Wilder, de secretaris van het comité, hield de gelegenheidstoespraak en belichte “ de grootse

en edele taak van de Belgen in Kongo “ en het beschavingswerk. Lutens, de erevoorzitter van
het comité, dankte de vele schenkers.

Vele Gentenaars kennen dit zeer populaire “ Moorke “ maar weten niet wat dit negertje in de handen houdt. Het
jongentje bezingt (bemerk dat zijn mond open is) de bevrijding van Kongo en begeleidt zich daarbij met een
“ sanza “, een inlands instrument (een idiofoon die de vorm heeft van een houten kistje met metalen toetsen, een
veelgebruikt volksinstrument in Afrika)
Zowel de rots met zijn trappen en waterval als het bronzen beeld van Sakala waren hoogdringend aan herstel toe.
De stad Gent diende hiervoor een onderhoudsdossier in bij het Vlaamse Gewest. De totale kost werd geraamd op
28.000 euro; de Vlaamse overheid droeg op voorstel van minister Van Grembergen ongeveer de helft van de
kosten. De herstellingen werd uitgevoerd in het voorjaar van 2004.

3. Geketende Slaven
Links naast de ingang van het Museum voor Schone Kunsten staat in het gras
een indrukwekkend beeldhouwwerk . Het beeld doet sterk denken aan “ Les six
bourgeois de Calais “ van Rodin of de Stropdragers en wordt dan ook wel eens
de “ Stropdragers “ geheten.
Het is één van de eerste en mooiste bronzen kunstwerken uit het museum en werd in 1956 als
blikvanger voor dit museum, naast het gebouw geplaatst. De versiering van het park, en dit tevens
ter gelegenheid van de Floraliën, vaarde er wel bij. Het is een werk van de Roeselaarse kunstenaar
Jules Lagae, die o.a. ook het standbeeld van Albrecht Rodenbach maakte in zijn geboortestad, dit
van Guido Gezelle te Brugge, van Ledeganck in Eeklo, van Van Beneden en tal van beelden uit de
Kruidtuin te Brussel. Zijn “ Geketende Slaven “ maakte hij tijdens een reis in Italië te Florence, in ’t
begin van de jaren 1890. In 1892, toen hij zich te Brussel vestigde, kwam dit beeld in het Gents
museum terecht. Lagae, geboren in 1862, was eerst leerling van Carbon in Roeselare en daarna van
Van der Stappen en Jef Lambeaux (de man van het Brabomonument te Antwerpen). Evenals die
laatste twee meesters, wou hij niet slaafs de natuur kopiëren, maar het schone van de werkelijkheid
en van het leven tonen en gevoelens weergeven. Daar hij technisch de volmaaktheid benaderde,
was hij tevens door zijn oorspronkelijkheid één van de meest geprezen en sympathiekste
kunstenaars van zijn tijd.

Hierna volgt een publicatie over Jules Lagae
van1912.(http://home.tiscali.be/prosje/JuliusLagae.html#JuliusLagae2252)

Gepubliceerd op 6 juli 1912
Julius Lagae, onze groote beeldhouwer, kwam ter wereld te Rousselaere, in 't herte van
West-Vlaanderen, den 15e Maart 1862. Zijn levensloop zal ik achter te voor vertellen.

In 1905 zond Lagae een tiental zijner werken naar een kunstuitstalling in de hoofdstad van
Oostenrijk, Weenen. Welk opzien, welken diepen indruk deze werken daar maakten, staat
te lezen in de Duitsche dagbladen en tijdschriften. Eenige uittreksels uit die berichten
werden aan Lagae gezonden die mij vroeg, ze voor hem te willen vertalen. Ik lei deze
snipperlingen zorgvuldig in een diep schof waar ze dagen, maanden, jaren ongestoord
bleven rusten... Als Ons Volk mij onlangs verzocht mij onlangs verzocht een artikel over
mijnen dierbaren vriend te schrijven ging ik op zoek en, Sint Antoontje zij dank, hier liggen
ze weer voor mij.
Nu eerst zal Lagae in Ons Volk te lezen krijgen wat men over hem, daar ver in 't Oosten, gedacht en geschreven
heeft.
Sonn- und Montagzeitung, Wien

Een nieuw talent van eigen aard is Julius Lagae, wiens weerde en belangrijke kennis wij hier ten eersten maal
maken...
Verbluffend in zijn schitterende veelzijdigheid schijnt zijn fabelachtig “kunnen” geen grenzen te kennen.
Geen moeilijkheden die hij niet spelen overwint. En tevens ligt er in zijn werk een uitgesprokene neiging tot
de zorgvuldigste voorbereiding en een pijnlijkste nauwkeurigheid in de uitvoering. De menschen die hij
verbeeldt schildert hij met zulk een scherpen blik en zulk een zenuwkracht, dat geheel hun innerlijkst wezen,
hun geest en gemoed, met eene nog nooit bereikte echtheid wordt weergegeven.
De sterkte, de macht en kracht van zijn natuurgevoel, zijn zuiver, louter, subtiel, vrij en doch nooit
overdreven “doen”, de ongehoorde meesterschap die nooit eene zwakheid, eene eenzijdigheid laat zien,
rukken hem opeens in den rang der grootste beeldhouwers onzer tijden.
Allg. Zeitung, München
Daar hebben wij allereerst, als een nieuwen man, den veelzijdigen Belg, Jules Lagae. Eene reeks van
koppen, in pleister en brons, toonen hem als een gezonde die alle karakteristieke kenmerken begrijpt, en
met zekeren greep weergeeft! Zijn middelen zijn allereenvoudigst: een meesteroog en een meesterhand.
Tesser Lloyd, Budapest
Nu komt de Belg Jules Lagae dien men in Weenen nog nooit had gezien en wiens werken een zoo
buitengewone aandacht verwekt hebben. Zijne plastiek heeft, gelijk die van andere Belgen, een
energischen trek van het realismus. De waarheid die hij doordrijft in het uitbeelden van den vorm,
verdiept zich tot de ziel zelf door den instinktieven, zekeren greep naar de kern, naar het wezenlijke der
dingen, met schaarsche aanduiding der bijzaken. Hier is geen kleenkramerij die alles op twee drie
hoofdlijnen terugvoert, geen telegrafenstijl die maar hoofd- en bijwoorden kent. Zijn koppen, hier in
groot getal voorhanden, zijn allen van ontegensprekelijke werk- en wezenlijkheid. Men begrijpt ze met
den eersten oogslag. Welk verschil met de Parijzer van het voorgaande geslacht.
Allgemeine Zeitung, Wien
Het hoogste punt der tentoonstelling bereikt, zeker en vast, de Belg Lagae. Hij heeft een aantal werken
gezonden, in pleister en brons, die door diepte van uitdrukking en doordringen in de natuur zelf, door
verhevenheid der liniën en adel van stijl, tot de weerdvolste voortbrengsels van alle kunstbegrip
behooren.
Neue freie Presse, Wien
Het land der plastieken schijnt heden ten dage België te zijn. Meester Meunier moet ditmaal de palm
laten aan zijn landman Lagae. Wat deze brengt aan pleister- en bronsbeelden hoort tot het beste dat in
de laatste jaren geschapen werd. Daar vinden wij samen al de merkmalen van echte beeldhouwkunst.
Stof wordt hier geest.
Fremdenblatt, Wien
... Dit groot innerlijk wezen der stille kracht, hebben de Belgen. Nu komt tot ons voor de eerste maal
Jules Lagae, als nog een van de groote gezonde. De gemoedelijke eenvoud van zijn bronswerk,
Moeder en Kind , de zekerheid van zijn vaste hand, hebben terstond algemeene bewondering en
sympathie verwekt. In een reeks portretbusten verrast hij ons immer opnieuw, door de onfeilbare greep
waarmee hij het persoonlijke wezen van een kop te stande brengt. Hij laat al wat overbodig is ter zijde;
hij speelt niet, hij is nooit lichtzinnig of wispelturig, noch oppervlakkig, maar veeleer soms ruw en
wrang. Hij heeft de zekere Belgische vuist die in onze dagen weer goed heeft gemaakt wat de Fransche
fluweelpoot had bedorven.

In 1908 zond Lagae drie koppen naar den Kunstdag te Berlijn en
verwierf daar even onmiddellijk de zelfde eer en algemeene
bewondering.
“Lagae” schreef een blad “heeft maar drie portretbusten gezonden,
maar waarlijk verbluffend zijn ze alle drie door 't innig leven dat er
in zit. Meunier dien wij gewoon waren als den aanvoerder der kunst
te beschouwen moet bijna terugtreden bij die wonderbare koppen.”
Even hoog in achting staat onze Vlaamsche kunstenaar in
Engeland, in Italië, in Spanje, ja, de wereld door.
Jules Lagae was derde van acht kinderen. Vader Ramond Lagae
stierf, 't is nu vijf jaar geleden, in den ouderdom van 76 jaar,
doodversleten van werken. Moeder Lagae, geboren Van Dorpe,
leeft nog; een beminnelijke vrouw van 75 jaar, scherp van oog en

oor. De grootmoeder van vaderlijke zijde was een Watteeuw uit Fr.-Vl., misschien wel van de oorije van den
vermaarden schilder Watteau, uit de XVIIIe eeuw, ook een Fransch-Vlaming. Zou het buitengewoon talent van
Lagae hem langs deze leie toegevloten zijn? 't Ware 't nagaan weerd.

De Lagae's woonden te Rousselaere in een kleen zijstraatje;
moeder hield er een winkeltje van groensels en pataten; vader
deed in hooi en strooi, zeer bescheiden zooals het destijds
ging. Als ik over drie, vier jaar, bij Lagae lange uren model
zat en hij, onder 't geduldig boetseeren, mijnen kop rechts en
links, van voren, van achter, aan 't bekijken was, liep het
gesprek altijd uit op ons Vlaanderen en dan vertelde hij mij
zoo geern van zijn kinderjaren; hoe hij 's zomers in de eerste
vroegte met vader ten velde trok om ergens een loopke land
met aardappels uit te delven. Hoe blij sloeg zijn kinderhert als
de oogst goed uitviel en de schone witte eironde pataten ten
allerkant uit de aarde rolden.
Als de zon hoog genoeg gerezen was zetten zich vader en zoontje langs een gerskant, vaagden hun eerlijk zweet
af en, onder den blauwen hemel en de alomrond zingende vogels, smulden zij een dikken boterham op en
dronken bij gulle teugen een kom koffij en melk. - Dan weer aan 't werk, en als de zakken vol waren, zeere naar
huis, vader aan den kruiwagen en het jongsken aan de trekkoord. Nu ging moeder kontent zijn! Nooit in mijn
leven, zei Lagae, heb ik gelukkiger stonden beleefd.
's Zondags, in 't najaar, trok het jongetje het huis uit, dragende een zwaren korf met okkernoten om ze, langs
wegen en straten en in de herbergen, te gelde te maken. De menschen zagen het vriendelijk manneke geern en
als het uitverkocht was, liep het met zijn zakken vol dikke stuivers naar moeder, om ze preutsch en overblij in
haren schoot te werpen.
Te Rousselaere bestond een kleene academie van teekenkunde, onder het bestuur van wijlen H. Horrie, een
braaf, vriendelijk man van den ouden trant, wiens aandenken Lagae nog heden in eere houdt. Daar ontving hij
zijn eerste opleiding in de kunst en voelde hij een warme gloed stijgen in zijn hert en geest. Hoe zoo een
avondschooltje, in de verre gouwen, gelegenheid kan geven tot de ontwikkeling van een genialen kunstenaar die
anders misschien zijn leven zou versleten hebben als gewone ambachtsman. Dat geeft stof tot nadenken over het
nut van 't schoolwezen, niet met het inzicht groote kunstenaars te kweeken, wat wel, uiterst zelden, eens gebeuren
kan, maar om 't zij welke begaafdheden die in het volk rusten tot ontwikkeling te verhelpen en goede arbeiders te
kweeken.
Als medeleerling vond hij aldaar Karel Dupon, broeder van onzen groote Josuë. De beiden sloten enge
vriendschap.
-Karel Dupon, zei mij Lagae, verwekte in mij eigene gedachten en eigene opvatting; hij leerde mij ook vlijtig zijn
en noest aan 't werk. Veel goeds ben ik hem schuldig.
Karel Dupon is later werkzaam geweest te Antwerpen en dan weer te Rousselaere, alwaar hij overleed over een
paar jaren.
Van zijn veertiende af vond de jonge scholier werk in den bekenden winkel van Clement Carton, te Rousselaere.
Daar leerde hij steen zagen en kappen, ornementen snijden in hout, engelen en heiligen houwen voor biecht- en
predikstoelen, en... een zure korst brood verdienen. Door tusschenkomst van invloedrijke mannen die de
zeldzame begaafdheden van den jongeling beseft hadden, wierd hij in het jaar 1880, met hulp van stad en
provincie, in staat gesteld zijn studiën voort te zetten te Brussel, als leerling der Koninklijke Academie der
Schoone Kunsten. Hij was vervolgens werkzaam bij Van der Stappen en later bij Jef Lambeaux, maar stilaan
kiemden in zijne geest de zuivere begrippen der kunst die hem later hoog moesten dragen.

In 1888 behaalde hij den prijs van Rome. Dan trok hij naar Italië en verbleef drie jaar lang in de eeuwige stad
en in Florentië, waar bijzonders Donatello een diepen en duurzame indruk op hem uitoefende. Hij kwam terug
uit Italië met een aantal werken, waaronder de Boetelingen, nu in 't Museum van Gent en Moeder en
Kind, dat dadelijk bekroond werd te München met den grooten gouden eerepenning, werken die ―ofschoon
eerstelingen van zijn hand― nog heden gelden als meesterstukken van eersten rang.

In 't land terug werkte hij onverpoosd. Wij danken hem de standbeelden van Van
Beneden, te Mechelen; Ledeganck, te Eecloo; Albrecht Rodenbach , te
Rousselaere; en eene reeks onvergelijkelijk kunstvolle koppen; van onzen koning
Zijne Hoogmogendheid Albert I; van Guido Gezelle; kardinaal aartsbisschop
Goossens, Lequime; Juliaan Dillens; Arnold Goffin; Dr Bruylants; Dr Elie
Lambotte; Callebert; Hubin en een tal andere.
Nu ligt hij sedert vier jaren aan het werk met het denkmaal dat zal opgericht
worden te Buenos-Ayres, in Zuid-Amerika, ten aandenken van het honderdjarig
bestaan der Argentijnsche Republiek. Dit reuzenwerk zal eene oppervlakte beslaan
van 110 meter diepte op 50 meter breedte en zal rijzen tot eene hoogte van 25
meter. Lagae werd er mee belast ten gevolge van een prijskamp uitgeschreven door
de Regeering van Argentinië, waaraan meer dan tachtig kunstenaars uit alle landen
deelnamen. Wat al niet uit het blijde jongsken van Rousselaere geworden is! Doch
zoo effenaf en met eenen sprong is Lagae niet gekomen waar hij nu staat. Zware, zwarte dagen van beproeving
heeft hij doorworsteld; elk ander zou menigmaal armen en handen hebben laten zinken. Hij hield vol, zonder
ooit een strooi te wijken van zijn kunstideaal. Nu staat hij daar in volle heerlijkheid, genietend de algemeene
herkenning van zijn geniaal talent. Die bijval heft hem toch geen deere gedaan noch zijn echt Vlaamsch wezen
ontlouterd, even zoo min als de droeve dagen de eerlijkheid en oprechtheid van zijn kunst hebben kunnen
krenken. Hij is en blijft de echte, rechte, onbedorven Vlaming, ongekunsteld, flink en gulhertig na als voor.

Eere zij hem, die zijn land en zijn volk tot eere strekt.
Moge hij, vol macht en kracht, zijn edel werk nog lange jaren voortzetten!

4. Edmond Van Beveren
Aan het Overpoortplein prijkt het monument van “ de vader van de
werkersbeweging in Vlaanderen “ zoals te lezen valt op het arduinen
voetstuk. Het is een indrukwekkende beeldengroep. Links brengt een
arbeidersgezin hulde aan deze socialistische voorman. Ernaast wordt de
samenwerking of de coöperatie verzinnebeeld. Volksmensen zoals een
mijnwerker, een boer, een vrouw en een havenarbeider, spannen hun
krachten samen om een stenen blok voort te rollen. Erachter spreekt Van
Beveren met een heftig gebaar het volk toe. Achter de groep staat Marianne,
het zinnebeeld van “ Vooruit “ en van de Internationale, met een breed
uitwaaiende vlag.
Van Beveren die op 23 augustus 1852 te Gent werd geboren, was een
eenvoudige werkjongen. Schilder van vak, had hij zich door lectuur en
zelfstudie hogerop weten te werken en propageerde reeds van in zijn jeugd
volop de socialistische ideeën. Hij werd lid van de Internationale maar moest
in 1870 met andere leden van deze organisatie ons land verlaten. Hij was
toen achttien jaar. In 1874 keerde hij naar Gent terug en stichtte er met 9
anderen de Gentse Sectie van de Internationale, waaruit later alle socialistische werken ontstonden. Pas 5 maand
na die stichting kwam Edward Anseele erbij. Met o.a. Anseele kwam dan “ Vooruit “ tot stand en de
Coöperatieve. Van Beveren schreef tal van artikels en vertegenwoordigde de partij op internationale congressen.
Hij stierf op 3 december 1894, amper 42 jaar oud. “ Het Volk “ schreef toen over hem: “ Hij was een der
bekwaamste en zeker de verstandigste der hoofdmannen van Vooruit “.
Het monument, een werk van Jules Van Biesbroeck (1873-1965) kwam er in 1926. De inhuldigingsplechtigheid
op zondag 25 juli, maakte deel uit van het programma van de “Gentse Feesten”. Er werd door de socialisten een
stoet samengesteld met afdelingen uit alle delen van het land. Vele afdelingen brachten hun muziekkorps mee.
Aldus waren er 12 harmonieën, 1 fanfare en een groep accordeonisten. De deelname van de Gentenaars was

eerder gering. De optocht van de Vrijdagmark naar het Park, duurde in ’t geheel 25 tot 30 minuten. Vergeleken
met de vroegere socialistische stoeten, die vaak één tot twee uur duurden, was dit kort

Aan het monument werd onder leiding van Jef Vandermeulen een
gelegenheidscantate uitgevoerd. Stortvlagen, zo schreef “ Vooruit “,
dreigden alles in elkaar te doen stuiken, maar de dirigent hield vol en de
cantate werd helemaal uitgevoerd. Er waren vier sprekers. Edward Anseele
herinnerde aan het leven van Van Beveren, aan het leven van de arbeiders in
zijn tijd en gaf traditiegetrouw af op de Kerk en op de rijken. Balthazar
sprak namens de Belgische Werkliedenpartij, Victor Serwij nopens de Office
Cooperatif en Laroche voor de Syndicale Commissie.
Voor het eerst werden bij de onthulling luidsprekers geplaatst tot in de
aanpalende straten, een nieuwigheid voor die tijd.

5. Emiel Claus
Bij de toegang tot de grote vijver van het Citadelpark, in de laan die zijn naam
draagt, staat het monument van Emiel Claus (1849-1924) Het kan in grootte en
opzet wedijveren met dit van de gebroeders Van Eyck.
Hij was een voor zijn tijd zeer modern, revolutionair maar ook beroemd schilder.
Geboren te Sint Eloois Vijve, liep hij academie te Antwerpen, schilderde eerst
genre-stukjes maar kwam vlug onder de invloed van de Franse impressionisten,
zoals Renoir en Monet, en werd de grote vaandeldrager van het impressionisten in
Vlaanderen. Wonende te Astene aan de Leie was hij tevens een van die
Leieschilders, die het Leielandschap hebben bekend gemaakt. Hij gaf het met
prachtige licht- en kleurschakeringen weer. Wonende in een woning “Zonneschijn”
genoemd en door Claus zelf opgetrokken naar ideeën van Pol De Mot, werd hij
tevens de zonneschilder genoemd. Claus was bij uitstek de schilder van de
wonderlijke spelingen van de zon op de dingen. “Ik zie het leven en de natuur door
het prisma van de zon” zou hij eens gezegd hebben.
Momenteel ligt hij begraven in zijn eigen tuin aan de oevers van de Leie.
Op het monument zijn in reliëf twee van zijn bekendste doeken afgebeeld, nl. “ De Boomgaard” en “ De
Vlasgaard”
In het Gents museum is zijn “ Ijsvogels” het meeste bekend. Werken van hem hangen in tal van buitenlandse
musea, in Parijs, Berlijn, Rome, Venetië, Londen, New York.
Het monument werd ontworpen door Oscar Van de Voorde, directeur van de Gentse Academie. Het
beeldhouwwerk is van Yvonne Serruys, die in haar jeugd onder leiding van Claus schilderde.

Over de kunstwaarde van het monument was men het 50 jaar geleden niet eens. Vooral het bronzen beeld van de
schilder, die bijna als een gebrekkige op een soort rotsblok zit, werd fel bekritiseerd. “Het Volk” van 11 mei
1926 schreef: “ Het gedenkteken mist karakter. Het is kil. Claus kon niet zitten en was een onstuimige,
bruisende natuur, en het was een zeer ongelukkig idee hem hier te eeuwige dage aan een stoelken vast te
kluisteren”
De dag van de onthulling, 10 mei 1926, was een onvergetelijke feestdag voor de Gentse Bevolking. Koningin
Elisabeth, die een bewonderaarster was van de schilder, had er prijs op gesteld het gedenkteken te onthullen. Zij
kwam die namiddag te 14 uur aan in het Zuidstation, waarna zij zich eerst begaf naar het klooster van de
Visitatie Nonnenbos in de Twee Bruggenstraat. “Overal zag het zwart van ’t volk,” zo schreef men in de bladen.
In een “cité” van de Kasteellaan bracht zij een bezoek
aan een 100-jarig vrouwtje en trok met haar, arm in
arm, naar de Ossenstraat. Daar hield zij een praatje
met de mensen, waarna zij er een tweede 100-jarige
bezocht. Vervolgens ging zij naar de Bijloke, werd er
rondgeleid in het kankerinstituut en bezocht een 103jarige. Tenslotte bereikte zij te 16 uur het Citadelpark
waar een eretribune was opgetimmerd. Schooljeugd
zong er het Beiaardlied van Peter Benoit en vier
toespraken werden gehouden. Rodolphe De Saegher,
voorzitter van het inrichtend comité droeg (in het
Frans) het gedenkteken over aan het Gents
stadsbestuur. Minister Kamile Huysmans bracht (in ’t
Vlaams) hulde aan de kunst van Claus. Burgemeester
Vandersteghen en de weduwe van de schilder dankten.

6. De Leeuw van het Pakhuis
Op een vooruitspringende, kunstmatige heuvel in de grote vijver van
het Citadelpark prijkt midden struikgewas de Leeuw van het Pakhuis.
Het is een typische “Vlaamse Leeuw”, het zinnebeeld van de stad. Hij
is 1.76 m hoog en 2.62 m breed en werd vervaardigd uit drie blokken
steen. Het is niet verwonderlijk dat hij in de teksten van de 18 e eeuw
wordt aangeduid als “de groote Leeuw”
Vanaf 1722 prijkte hij bovenop het hoogste punt van het fronton van
het pakhuis, een sierlijk gebouw in Lodewijk XIV-stijl, dat stond op de
Korenmarkt waar nu het voormalige Postgebouw staat.
Ruim een eeuw geleden werd de Gentse binnenstad opengetrokken en
gesaneerd. Het Posthotel maakte samen met de Sint-Michielsbrug deel
uit van het grote urbanisatieplan. Hiermee verdween ook zoals Karel
Van de Woestijne omschreef "al het bonte en mysterieuze leven dat om
de monumenten wroette en ijverde".
Vanaf de 13de eeuw stond op de plaats van het Postgebouw het Châtelet, de middeleeuwse stadsgevangenis. Van
dit macabere gebouw zijn zo goed als alle sporen uitgewist. De menselijke drama's die er zich hebben
afgespeeld, zijn nu verworden tot nietszeggende namen in oude documenten.

In 1716 verdwijnt het Châtelet om plaats te maken voor het statige Pakhuis in Lodewijk XIV - stijl. De eerste
steen van dit monumentaal gebouw, een weelderig sieraad voor de middenstad, werd gelegd op 23 mei 1719 Dit
kolossale gebouw gaf onderdak aan de stedelijke belastingdienst. Beurtvoerders en postkoetsen hadden hun
eindhalte op de Korenmarkt en moesten daar voor hun goederen stadsbelastingen betalen. Koopwaren werden er
gewogen door een beëdigd stadsambtenaar. Indien de stadsrechten niet betaald werden sloeg men de goedeen
aan en bewaarde men die in de opslagplaatsen van het pakhuis. Vervoermaatschappijen hadden er ook
bewaarplaatsen voor hun goederen en “pakken”. Later werd het gebouw ook als Kamer van Koophandel
gebruikt, waar op de eerste verdieping een weelderig versierde vergaderzaal in gebruik was. Op de tweede
verdieping zetelde eerst de Koninlijke Academie, daarna de Geneeskundige School en vervolgens de Commissie
der Burgelijke Godshuizen. Ook de tekenschool van Philippe Marissal werd er in ondergebracht. Zeer oude
Gentenaars weten nog te vertellen over “ De School van het Pakhuis” Tot kort voor de eerste wereldoorlog was
er namelijk een jongens- en meisjesschool evenals een avondschool ingericht.
De voorgevel van dit pakhuis telde drie grote boogpoorten met Griekse zuilen en kunstig gebeeldhouwde
kapitelen, een doorlopende balkon en een reusachtig driehoekige fronton. Op dit fronton prijkte de “Groote
Leeuw, zinnebeeld van de stad”. Aan weerszijden op het gebouw stond een ongeveer 2 meter hoge, sierlijke,
gebeeldhouwde vaas. Hoewel het Pakhuis van staatswege geklasseerd was, werd het in 1896 door de regering
aangekocht en in de lente van 1897 afgebroken – niettegenstaande heftig verzet van kunstverenigingen - om
plaats te ruimen voor Het Posthotel, thans omgevormd tot een woon- en winkelcomplex, dat toen symbool stond
voor het onwrikbare geloof in de vooruitgang en in de mogelijkheden van de Post in het bijzonder. De vazen
verhuisden naar het museum voor stenen voorwerpen, 1 werd er gerestaureerd en prijkt nu op het Sint
Pietersplein voor de St Pieterskerk en de ingang van de Sint Pietersabdij.
Wie beeldhouwde de “Groote Leeuw” ? In een stadrekening van 20
oktober 1722 lezen we :

“betaelt aen Jacobus vander Cruycen

meester steenhauwer de somme van ……voor het
maecken vandenleeuw op den nieuwen bouw op de
Cooremerct” Jacobus vander Cruycen moet een jonge steenkapper
zijn geweest want hij werd pas in 1712 in de gilde der Steenkappers
ingeschreven. We hebben ook weet van andere steenhouwers. Zo
werden
door N. Matthijs.

“vaesen tot het stellen op den nieuwen bouw” gemaakt

7. Leie en Schelde
In de grote vijver van het citadelpark staat het sierlijke maar voor
velen raadselachtige monument, dat “Leie en Schelde” wordt
genoemd. Op een rots merkt men een naakte vrouw, die zich de
lange haren opmaakt. Achter en beneden haar zit een man
ineengedoken. Onder en naast de rots liggen naakte kinderen.
Velen gewagen hier van de Lorelei, volgens een Duitse legende de
verleidelijke meermin van de Rijn. Op een rots van deze stroom,
rots die nu nog die naam draagt; kamde ze zich de haren, zong een
verleidelijk lied en lokte aldus de schippers naar de oever, waar ze
met hun boot op blinde klippen stootten en vergingen. Het beeld
zou daarvan een treffende illustratie kunnen zijn.
Het monument is van Jacques de Lalaing (1858 – 1917), een schilder beeldhouwer die o.a. het monument van
Leopold I maakte te Oostende en het mausoleum van de Engelsen te Waterloo. Zijn “Leie en Schelde” ontstond
voor de eerste wereldoorlog. Door de “Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde” werd toen een prijsvraag
uitgeschreven voor een monument ter ere van graaf Oswald de Kerkchove de Denterghem, die van 1856 tot 1905
voorzitter was geweest van die vereniging en geijverd had voor de inrichting en uitbouw van de Floraliën.
Lalaing deed mee aan deze prijskamp met deze fontein waarop hij, zoals hij zelf schreef, “Venus als zinnebeeld
van de schoonheid in haar klassieke grootte” had geboetseerd. Van “Leie en Schelde” was er geen sprake.
De Antwerpenaar Jef Lambeaux kreeg de prijs maat het ontwerp van Lalaing ging niet verloren. Hij bood het
aan het Gentse stadsbestuur aan, die het aankocht voor de Wereldtentoonstelling van 1913. Het werd op 10 juli
1913 geplaatst aan het begin van de Citadellaan en toen officieel gedoopt als “L’Escaut et la Lys”
De mooie Venus werd het zinnebeeld van onze Leie, de gebaarde man van onze Schelde. Dezelfde zinnebeelden
vinden we o.a. terug in de gevel van de voormalige vismijn op het Sint Veerleplein. De spelende, rustende en
naar de Leie opkijkende kindertjes zijn heel waarschijnlijk de kroost van Leie en Schelde, de twee waterlopen
die onze streken “zo welig besproeien” en zo vruchtbaar maken.
Deze fontein maakte grote ophef. Na de Expo kwam ze terecht midden een vijvertje aan het begin van de Karel
de Kerchovelaan.
Tijdens de eerste wereldoorlog hadden de Duitsers nood aan nonferrometalen. Vele standbeelden te Gent werden opgeëist en
meegenomen. Dit was ook het geval met de “Leie en Schelde”-fontein.
Na de oorlog vond men het standbeeld van Lieven Bauwens en dit van
Leie en Schelde terug in een opslagplaats te Mechelen. Het beeld van
Lieven Bauwens was ongeschonden maar Leie en Schelde was in
stukken gezaagd. Het stadsbestuur besloot deze sierlijke fontein te
herstellen. Twee beeldhouwers, Sarteel en Gustaaf Vander Meersche,
werden gelast de fontein te hermouleren. Dit bleek onmogelijk daar
zekere delen ontbraken. Toevallig vond men er later een plaasteren
afgietsel van in de kelders van het Museum voor Schone Kunsten en kon
men aan het werk.
Financiële zorgen van het stadsbestuur deden het werk maar steeds
uitstellen. Pas in 1925 kwam men klaar met het gieten en nadat het
nieuwe beeld gepresenteerd was in de klein vijver van het park opperde
men het idee het een plaats te geven in de grote vijver, waar het dan ook
werd geplaatst.

8. Oswald de Kerchove
In het midden van de Pergola van het Citadelpark prijkt het monument ter
ere van Oswal de Kerchove. Het stond oorspronkelijk op het Graaf van
Vlaanderenplein. De werken voor de afrit van de toenmalige E3 (nu E17)
en de aanleg van een parking aldaar noodzaakten het verwijderen van het
beeld. Op 30 augustus 1971 begon men daarmee en op 18 september was
het monument op zijn huidige plaats.
Oswald de Kerchove, hofbouwkundige en geleerde, knap schrijver en
spreker maar ook vooraanstaand liberaal, was de zoon van burgemeester
Charles de Kerchove (waarvan het monument ter zijne ere – een fontein op de gelijknamige laan prijkt) Hij werd geboren te Gent op 1844,
studeerde aan de Gentse universiteit, werd advocaat, provinciaal raadslid,
gouverneur van Henegouwen en kamerlid.
In 1894 trok hij zich definitief uit de politiek terug om zich bijna
uitsluitend aan plantkunde en hofbouw te wijden. Vanaf 1866 was hij
immers voorzitter van de “Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde”
en ijverde hij voor de uitbreiding en internationale bekendheid van de
Floraliën. Als plantkundige schreef hij bovendien gewaardeerde werken over het acclimatiseren van uitheemse
planten. Voor zijn verdiensten als hofbouwkundige en zijn ijver voor onze Gentse tuinkwekers werd voor hem
dit reusachtig monument opgericht. Hij is afgebeeld op een medaillon. Naakte kindertjes brengen hem hulde
evenals Flora, de godin der bloemen, die op het voetstuk staat.
Dit monument is het werk van Gustaaf Van den Meersche (1891-1970). Geboren
te Gent (in de Eendrachtstraat als zoon van een smid), liep hij in Gent academie,
was er leerling van Delvin, Metdepenningen en Van Biesbroeck, en kreeg zijn
grote kans bij Geo Verbanck.
Hij hielp o.a. mee aan het boetseren van het Van Eyckmonument. De naakte
kinderen zijn van zijn hand (en zijn dezelfde als die op het Oswald de
Kerchovemonument). Hij behaalde tal van prijzen, boetseerde vele medaillons
(van burgemeester Claeys en van Koning Boudewijn en Koningin Juliana),
borstbeelden (Tom Simpson in het Gentse Kuipke) en massa’s kleine beelden.
Klassiek geschoold kunstenaar koesterde hij een voorliefde voor de naaktfiguur.
Het oorspronkelijke monument echter voor Oswald de Kerchove was van
Antwerpenaar Jef Lambeaux (1862-1908), de ontwerper van de Brabofontein in
zijn geboortestad. Het stelde Oswald de Kerchove voor gezeten in een zetel.
Rechts groette hem een hovenier, links bood Flora hem bloemen aan. Het stadsbestuur en de kriteik was niet
tevreden met dit werk, dat als “een vergissing” en “een mislukking” werd bestempeld. Het zou op zaterdag 25
april 1908 door koning Leopold II onthuld worden ter gelegenheid van de opening van de Floraliën, maar men
zag ervan af. De koning stapte het omhulde monument voorbij en pas ’s anderendaags, werd het onthuld door
burgemeester Braun.
Tijdens de eerste wereldoorlog hadden de Duitsers nood aan brons en namen verschillende standbeelden mee.
Dit van Oswald de Kerchove was er een van. Na de oorlog besloot het Gents stadsbestuur het niet meer te
vervangen en gaf in 1921 Gustaaf Van de Meersche opdracht een ander te
ontwerpen. In 1923 was dit klaar en kwam het op het oude voetstuk (dat al die
jaren leeg was blijven staan) en op een zomerse avond in 1923 werd het
plechtig ingehuldigd.

9. Hazewind
In de Pergola van het Citadelpark staat midden een fonteintje het meterhoge
stenen beeld van een hazewind, die van het water schijnt te willen drinken.
Dit merkwaardig en kunstvol werk kwam er in 1930. Ter gelegenheid van de

Eeuwfeesttentoonstelling, die toen in het citadelpark werd gehouden werd deze romantisch-weelderige Pergola
met haar zuilen vol klimrozen aangelegd evenals het vijvertje met de fontein en werd de “ Hazewind “ geplaatst.
Het beeld is van de Gentse en in zijn tijd welbekende dierenbeeldhouwer Domien Ingels. Geboren in 1881,
volgde hij de lessen aan de Gentse Academie en werd er later leraar.
Als slagerszoon was hij goed vertrouwd met de anatomie van dieren. Hij werkte o.a. met Domien Van den
Bossche en met Hippolyte Leroy, maar het was door Delvin, die een voorliefde had voor paarden, dat hij
dierenbeeldhouwer werd en spoedig een van de beroemste van het Vlaamse land. Hij boetseerde allerlei dieren,
zoals honden, beren, olifanten maar tenslotte vooral paarden. Hij deed het vaak op een gedurfde en zeer
geslaagde wijze. Zijn “Hazewind” is daar een voorbeeld van.
Het is echter als “paardenbeeldhouwer” dat hij grote bekendheid verwierd. Zijn “Ros Beiaard” in het
Miljoenenkwartier (hij boetseerde het paard en Aloïs De Beule de personen) maakte ophef en wekt nu nog een
algemene bewondering. Ook zijn ruiterstandbeeld van Koning Albert in het Zuidpark is bekend. Hijzelf
beschouwde zich op zijn best als beeldhouwer van paarden. Eén van zijn geliefkoosde uitspraken (en wensen)
was: “Mijn paard is mijn baronstitel”. Daarmee bedoelde hij dat hij als “paardenbeeldhouwer” zou geadeld
worden. Hij stierf in 1946 te Drongen, vlak voor zijn woning, ten gevolge van een verkeersongeval.

10.Tijgers
Boven op de trappen in het Citadelpark, die leiden naar de
Pergola, staat een bronzen beeldengroep, die nogal onthutsend is
door zijn realisme. De titel ervan is “De Tijgers” of “Twee
tijgers verscheuren een prooi”
Twee tijgers (maar sommige kenners beweren dat het leeuwen
zijn) verscheuren een jong hert.Het beeld meet 2,94 bij 0,68 m en
werd in 1910 door de kunstenaar Jacques de Lalaing geschonken
aan het Museum voor Schone Kunsten. In 1950, bij het inrichten
van de Floraliën, plaatste het stadsbestuur het in het park en daar
bleef het.
Jacques de Lalaing (Londen 1858), studeerde, leefde werkte en stierf in ons land. Hij was leerling van Portaels
en Clauysenaer en begon zijn loopbaan als schilder van genrestukjes en geschiedkundige tonelen. Hij
exposeerde in Antwerpen, Brussel, Parijs, Wenen en tal van andere grote steden. Hij verwierf echter naam als
beeldhouwer en kreeg vanwege de regering tal van opdrachten. Zo maakte hij o.a. het mausoleum van de
Engelse soldaten gesneuveld in Waterloo, het ruiterstandbeeld van Leopold I te Oostende en vele borstbeelden.

In het Gents museum is o.a. een marmeren borstbeeld van Scribe en een meer dan 2 m hoog beeld van pater
Verbist te zien. Zijn realistische werken zijn volmaakt op technische gebied, maar missen die toets, die ze tot
werken maken die ontroeren. Men bekijkt ze, maar bewondert ze niet. Dit is vooral het geval met dit
tijgereetmaal, dat men bevreemdend en onaangenaam getroffen aanstaart.

Jean-Pierre Rogiest (4 december 2004)

