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1. Voorwoord van de voorzitter
We hebben terug een prachtige dag gehad, met 25 deelnemers waarvan 2 gasten en bovendien
een straffe madam als gedreven gids in een zonovergoten Gent kon het niet fout. Ook het
traditionele ontbijt (bedankt bakker JP) en het leuke restaurant waren uitstekend.Bedankt Paul
Mortier voor het puike initiatief en de goede organisatie. We wensen onze Manu ook bij deze
nogmaals proficiat met zijn grootste onderscheiding als versgebakken gids.
Het weze puur toeval dat het standbeeld van Vadertje Tijd van de grafzerk van de familie Van
Outrive doet denken aan enkele broeders zoals de traditionele “stoute muile” durfde te
beweren. Ook het feit dat onze gidse An krampen zou krijgen bij de nabootsing van de
houding van een blote madam (dame leunt op een vaas) van Jacques de Lalaing doet
sommigen de wenkbrauwen fronsen.
We weten nu ook dat we kosteloos een graf kunnen adopteren, wellicht een idee en voorstel
voor de algemene vergadering.
Onze secretaris heeft héél aandachtig geluisterd en heeft zich enorm ingespannen om de
enkele afwezige leden toch een goed beeld te geven van wat ze gemist hebben. (zie zijn
verslag hieronder) Zijn “Gent in zijn blootje” kan wellicht onuitputtelijk worden verder gezet
als hij op dit kerkhof rondkijkt.

2. Gentse sprokkels
Gentse sprokkels, een woordje uitleg over ons Gents patrimonium.
De enige echte Jan Yoens (of Hyoens) waarover we telkens zingen in ons “Klokke Roeland”
Elke Gentenaar kent de naam Jan Yoens, zeker uit het lied “Klokke Roeland”
Zijn borstbeeld staat in de Belfortstraat en kwam in beeld in de generiek van de TV reeks
Flikken. Er is een sportplein (Dracenastraat ) naar hem genoemd, ook een straat, vlak bij de
Maisstraat en zelfs een clubhuis in dezelfde straat.
Enfin deze beroemde Gentenaar geboren in 1317 en al hier gestorven, vergiftigd, in 1379, dus
voor die tijd respectabele leeftijd van 62 jaar.
Toen bestond geen politie of rijkswacht doch wel een militie de Witte Kaproenen die
“zorgden” voor orde en tucht.
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Uw voorzitter heeft ook zulk een kaproen (een groene) die kan gedragen worden als lange
puntvormige “zak” of opgerold als soort tulband zoals de gebroeders Van Eyck op hun
standbeeld op hebben, kijk maar eens.
Yoens was de Hoofdman, zeg maar hun aanvoerder! En deze Hoofdman werd betaald door de
stadskas vandaar dat hij de belangen van de stad verdedigde, letterlijk.
Deze Vlaamse Volksleider was bij de engelsgezinden dus bij de partij van den Tsjok t.t.z.
Jacob Van Artevelde. Onze Jan was stadsontvanger (met zijn Witte Kaproenen kon hij de
mensen prima motiveren om af te dokken) en bovendien was hij later ook schepen van de
stad. In 1349 hielp hij het gezag van graaf Lodewijk van Male herstellen.
Hij organiseerde eens een strafexpeditie tegen de gravers van een afleidingskanaal dat Brugge
zou toelaten om rechtstreeks graan (en wijn) uit Frankrijk te importeren, geen kogels of zo
maar met de blote vuist, bijl en zwaard. Het heeft lang geduurd vooraleer Brugge bekomen
was.
Enfin geen gewone sterveling.
Toen de Gentenaars opnieuw in opstand kwamen tegen het gecentraliseerde gezag, zeg maar
de federale regering van toen, in feite diezelfde graaf werd hij opnieuw de leider van de
opstand.
Hij wist zelfs bijna het hele graafschap Vlaanderen tegen de graaf (de Franse koning) op te
zetten, de graaf vluchtte naar Frankrijk (natuurlijk).
Dit was een hele onderneming want er waren geen TV of kranten, geen e-mail of GSM zodat
een heel graafschap opzetten tegen het gezag een buitengewone prestatie was. Alles gebeurde
dus mondeling en de berichten werden per drager, te voet en per paard verspreid.
Hij heeft echter de echte opstand niet meer kunnen meemaken want hij stierf, vergiftigd, dat
zelfde jaar.

3. Gent in zijn blootje
In deze reeks pogen wij een tipje van de sluier (voor zover die er is) op te lichten.
Dat iedereen overtuigd is van de pracht van onze Gentse binnenstad is bekend. Toch stappen wij al te
vaak achteloos voorbij de schatten die Gent herbergt (of verbergt).
Wie weet al het naakt dat in Gent te bewonderen is terug te vinden? En bovendien, wie weet wat het
voorstelt?
De vorige beelden die werden belicht waren:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

“ Harmonia ” op de KNS op het Sint Baafsplein
“ Kariatide en Atlante ” op de KNS op het Sint Baafsplein.
“ Jan-Frans Willems “ standbeeld op het Sint Baafsplein
“ De Mammelokker “ op het Emile Braunplein
“ De Bron der Geknielden van Georges Minne “ op het Emile Braunplein (momenteel
verdwenen gezien het Kobra-project in Gent)
“ Het Wiel van het Leven “ Korte Kruisstraat
“ Warenhuis De Laet “ Henegouwenstraat
“ Bank van de Arbeid ” Volderstraat
“Portaal van het Provinciehuis”

Er volgen er zeker nog meer dan 100 andere en dit enkel in Gent ! Wij zijn dus nog een hele poos aan
de gang en of ooit alle informatie van alle gevonden beelden zal kunnen gepubliceerd worden … Aan
het huidige ritme hebben wij zeker nog 25 jaar nodig… daarom zullen wij af en toe over meer dan één
beeld iets vertellen.
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Uitzonderlijk verplaatsen wij ons van het centrum naar … de Westerbegraafplaats en vind je de
informatie niet in deze rubriek maar in het verslag van de uitstap.

4. Verslag van de uitstap van 21 juni 2010
Onder de gedreven leiding van het bestuurslid van VZW Grafzerkje, mevrouw An
Hernalsteen, 53 lentes jong, bezochten wij een deel van de Westerbegraafplaats beginnend
aan de monumentale ingangspoort en langs diverse imposante graven.
Wij wisten al onmiddellijk welk vlees we in de kuip hadden met An als gids toen ze van wal
stak met haar verhaal over haar goede vriend bisschop Bracq. Met de gebruikelijke veeg uit
de pan “men denkt dat er alleen maar op Campo Santo bekende Gentenaars liggen, ik zal
jullie van het tegendeel overtuigen” togen we op weg. Eerste stopplaats dichter Destanberg.
De man maakte ook grafschriften. Hij deed dit gratis voor hulpbehoevenden. De begoeden
dienden er voor te betalen. Op een zeker moment was Petrus Rotthier overleden. De rijke
weduwe, die op haar centen zat, vroeg Destanberg een zo kort mogelijk grafschrift te
verzorgen waar zijn naam en waar hij voor stond op stond. Destanberg repliceerde dat zij dat
toch ruimschoots kon betalen maar de weduwe zegde “weet je wel hoeveel één letter kappen
kost?” Waarop Destanberg “Pier rot hier” maakte.
Historieschilder De Keghel werd bewierookt door middel van lauriertakken. Hier ook
vrijmetselaarssymbolen: een bijbel, de loge zweert de eed op de bijbel, en de olielamp,
verwijzend naar het eeuwig leven.
Jean Mahu was steenkapper en liet een grafmonument neerpoten waarop reklame werd
gemaakt voor zijn bedrijf door het bezigen van verschillende soorten materiaal.
Vrijmetselaar Edward Preys werd door de Duitsers gefusilleerd vandaar het omgekeerde
zwaard en de vlam van de vrijzinnigheid.
Van Schoote ging een kunstenaar zoeken in Genua. Het grafmonument werd gemaakt door
Luigi Orengo.
Voituron heeft ook niet te klagen van de aanwezige symboliek: de ourobouros, het leven gaat
steeds verder, met de vijfpuntige ster, vrijmetselarij, het alziend oog van de oppermeester en
de vlinder die als rups verpopt naar nieuw leven.
Euphrosine Spanoghe gaf een groot deel van haar fortuin uit voor het oprichten van een
jongensschool zonder geestelijken als lesgevers. Op het grafmonument staat Pallas Athena
maar ook vrijmetselaarssymbolen.
Katoenhandelaar Ulric Wild, die volgens An stierf in Louise Marie kreeg een kapel van
Dierkens met alles er op en eraan. Zelfs het schraapijzer om de schoenen proper te maken
werd niet vergeten.
Van het monument Buzzeo - Krieger ontdekte An dat de eigenaars een fortuin verdienden met
verkoop van wafels en pannenkoeken.
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Onze gids is niet van een kleintje vervaard, dat bleek bij het grafmonument Fernand Scribé,
oudheidkundige en mecenas. Een dame leunt op een vaas, de asurne, en het beeld van Jacques
de Lalaing bleek volgens de “experts” van die tijd een voorbeeld van naturalisme te zijn. An
beweert ooit de proef gedaan te hebben om op dezelfde wijze op een krukje zitten om dit aan
den lijve te testen: het lukte niet. Na amper vijf minuten kreeg ze krampen.
Een voorbeeld van “socialistische” kunst: Jan Samyn, vlasbewerker.
Het grootste monument kreeg Charles de Kerckhove de Denterghem, burgemeester en
volksvertegenwoordiger. Hij zette zich in voor de weeskinderen van Gent en liet noteren dat
het enkel “zijn” weeskinderen waren die hem bij zijn laatste tocht op de Westerbegraafplaats
mochten vergezellen. Zo geschiedde: de notabelen dienden te wachten aan de ingang enkel de
weesjes gingen mee de dodenakker op.
We zagen een prachtig onderhouden monument voor de Franse gesneuvelden.
Op het graf Edmond Van Beveren, socialistisch voorman, een treurende vrouw met een
uitgemergelde figuur, Van Beveren voorstellend, van beeldhouwer Van Biesbroeck.
Politicus Hyppolythe Metdepenningen's monument wordt in de volksmond “de badkuip”
genoemd om zijn vorm en grootte. Een bad nemen zal moeilijk zijn: het monument is zo lek
als een zeef door kogelinslagen
De levensgrote salukihond van beeldhouwer Domien Ingels sierde het graf voor Beernaerts.
We passeerden ook langs An’s zorgenkind: de tempelportiek met obelisk voor de familie
Vercauter – Hoste. De toestand van het monument oogde zo slecht dat An een wijs besluit
nam om dit graf te adopteren en met ingezameld geld te laten restaureren.
Kunstschilder Lieven De Winne kreeg een monument van Edmond De Vigne met een beeld
van Paul De Vigne.
We zagen ook een Joods hoekje met een graf voor Levison en een voor Gondry.
Aangezien zelfs op een begraafplaats vlotjes het menselijk lichaam wordt tentoongespreid
gaan we wat dieper in op sommige beelden die eigenlijk ook thuishoren in “Gent in zijn
blootje” Ook zerken of monumenten die we niet bezochten op deze uitstap komen nu wel aan
bod.
Fronton Ingang Westerbegraafplaats
Begraafplaatsen hebben - volgens de gangbare overtuiging - immer een mysterieus karakter:
ze zijn een bewijs van de geschiedenis, die ons vaak intrigeert maar tegelijkertijd afschrikt.
Bovendien draagt de vaak vervallen toestand van de graven bij tot dit cliché. De
Westerbegraafplaats daarentegen is een sprookje, althans wat betreft het oude gedeelte uit de
19de eeuw: de bezoeker wordt er ondergedompeld in een wereld vol betoverende grafzerken,
vaak van rijke families of kunstenaars. Deze monumenten zijn getuigenissen van een vorig
tijdvak en steken schril af naast de hedendaagse en louter functionele grafzerken.
De Westerbegraafplaats heeft echter ook haar belang als laatste rustplaats voor de vele
gesneuvelden uit zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog: verschillende nationaliteiten waaronder Belgen, Britten, Italianen, Fransen en Polen - liggen vredig naast elkaar.
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Bovendien worden de slachtoffers - zowel burgers als soldaten - herdacht in de vele
oorlogsmonumenten, die de begraafplaats opsmukken.
Voorgeschiedenis
Door het decreet van keizer Jozef II in 1784 dienden nieuwe begraafplaatsen voortaan buiten
het stadscentrum aangelegd worden. In de 19de eeuw konden de drie Gentse begraafplaatsen,
tengevolge van epidemieën, de overstelpende lijkenaanvoer niet langer aan: de noodzaak van
een nieuwe, grotere begraafplaats werd steeds groter. De seculariseringspolitiek moest er
echter voor zorgen dat de controle en het beheer over de nieuwe begraafplaats volledig zou
onttrokken worden aan de Kerk, zodat ook protestanten, joden en vrijzinnigen er een laatste
rustplaats konden vinden.
Op 26 juli 1866 werd besloten een nieuwe begraafplaats aan te leggen: de aanleg ervan werd
toevertrouwd aan de stadsarchitect Adolphe Pauli. Hij stelde drie ontwerpen voor: het
uitgangspunt bestond echter steeds uit een ommuurde, rechthoekige begraafplaats waarop
13.300 graven konden worden ingeplant. Er werd gekozen voor de goedkoopste oplossing,
bestaande uit een eenvoudige afsluitende baksteenmuur en een meer uitgewerkt
poortgebouw : de frontons werden gerealiseerd door A. Van Eenaeme en B. Wante. Binnen
deze muren werden aanplantingen aangelegd om het geheel het uitzicht te geven van een
'jardin des morts' . De nieuwe begraafplaats werd vanaf 1 januari 1873 in gebruik genomen.
De Westerbegraafplaats werd in de volksmond lange tijd het geuzenkerkhof genoemd: een
benaming die te situeren is in de destijds gevoerde anti-klerikale politiek. De gespannen
verhoudingen met het bisdom hadden er immers toe geleid dat men weigerde het nieuwe
kerkhof te wijden: dit zou nog duren tot 1911. Dit conflict verklaart waarom zoveel

Gentenaars er de voorkeur aan gaven om begraven te worden te Mariakerke, SintAmandsberg of Gentbrugge. Tot 1914 werden minder dan de helft van de overledenen te Gent
zelf begraven: hiervan waren het enkel de overtuigde liberalen en later de socialisten die de
Westerbegraafplaats kozen. Toch werd in 1922 de begraafplaats tot haar huidige oppervlakte
uitgebreid.
Een waardige, monumentale toegang
Het neoclassicistische toegangsgedeelte wordt bekroond door driehoekige frontons: de reliëfs
die deze frontons sieren zijn christelijk van inspiratie, zowel wat de thematiek als wat de
iconografie.betreft. Het reliëf naar een ontwerp van Antoon Van Eenaeme, dat zichtbaat is
van op de begraafplaats zelf, stelt een traditioneel opgevat Laatste Oordeel voor: een centraal
geplaatste, oordelende Christusfiguur; de uitverkorenen aan de rechter-, de verstotenen aan de
linkerhand. Door Christus als dominerende figuur in het midden van de beeldengroep te
plaatsen, maakt het reliëf een evenwichtige, klare en symmetrische indruk, hoewel de figuren
niet gelijkwaardig over de beide helften verdeeld zijn (rechts 7 – links 6) Maar door zijn
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groepjes personen in een soort academische, neoclassicistische strengheid klaar en duidelijk
van elkaar gescheiden en naast elkaar te plaatsen, bevorderde Van Eenaeme de leesbaarheid
van zijn reliëf.
Toen van Eenaeme op 6 februari 1873 stierf, was het reliëf nog niet volledig klaar zodat zijn
leerling Isidoor Dubrucq met de verdere afwerking belast werd.
Voor de invulling van het fronton aan de straatzijde werd een soort wedstrijd uitgeschreven:
de opdracht werd uiteindelijk aan de Gentse kunstenaar Benoit Wante toegekend in 1874;
6jaar later volgde de mededeling dat Wante het reliëf beëindigd had.
Het werk bestaat uit twee in elkaar verwerkte taferelen: de sterfscène toont de bezoeker dat de
dood het einde betekent voor het stoffelijke lichaam maar niet voor de ziel die verder blijft
leven. De engel, die de stervende in zijn laatste uren bijstaat, zal na het overlijden de ziel op
zijn reis naar God begeleiden. Het reliëf verwijst eveneens naar twee werken van
barmhartigheid, namelijk de zieken en stervenden bezoeken en de doden begraven.
Doordat Wante werkte met twee elkaar overlappende plans is zijn reliëf drukker, chaotischer,
romantischer. Rond het sterfbed, het centrum van de compositie, staan alle personages als één
aaneengesloten geheel gegroepeerd; er is zelfs geen breuk met het begrafenisritueel dat er
integraal deel van uitmaakt. Beide reliëfs kunnen dus als een stripverhaal gelezen worden.De
frontons aan weerszijden vormen een chronologisch verhaal: de sterfscène met de allegorische
boodschap komt vóór het begrafenisritueel en vóór het Laatste Oordeel, waardoor het als
eerste zichtbaar moet zijn.
De twee reliëfs kregen lovende kritieken, alhoewel enkele katholieke kranten stoppend
opmerkten, en dit wellicht tot grote hilariteit van Jan Modaal, dat de toegang tot het
“geuzenkerkhof” getooid werd met typisch christelijke taferelen.
Een 'jardin des morts'
De Westerbegraafplaats diende niet alleen als rustplaats voor de doden, maar moest ook een
wandelplaats voor de levenden worden: met dit doel voor ogen creëerde Adolphe Pauli zijn
dodentuin naar het voorbeeld van de Engelse landschapstuin. Dankzij het nieuwe
gedachtegoed van de Verlichting, koppelde men nu het nuttige aan het aangename en vormde
men de dodensteden om tot dodentuinen. Een landschapstuin als begraafplaats was echter
meer decoratief dan functioneel: vanaf 1906 werd dan ook gekozen om dit idee te verlaten.
Enkel het oudste gedeelte van de Westerbegraafplaats verdient dus de naam 'jardin des morts'.
Graf Edgard Seriacop
Voor het graf op de
Westerbegraafplaats te Gent
gekend als graf 10/826, werd
een concessie verleend in
1908.
Edgard Seriacop werd in
Nevele geboren op 4
november 1856. Hij overleed
in Gent op 30 januari 1908.
Op 24 november 1894 huwde
hij met Alice De Ronne (Gent
22.07.1863 – 02.09.1941). Het Edgard Seriacop was
geneesheer en overleed op 51-jarige leeftijd.
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Op de stèle van het graf prijkt zijn portretmedaillon door Geo Verbanck, gedateerd 1908, en
lezen we: "Famille du docteur Edgard Seriacop-De Ronne. 1856-1908. 1863-1941.
Op de graftombe zelf zit een bronzen naakt kindje met tekstbanderol: "A la mémoire de Paul
Seriacop, Gand 7-7-1895. Mort accidentellement au service de la patrie Graville-Le Havre 1112-1915. Ordre de Leopold II – Croix de Guerre". Links gesigneerd en gedateerd Geo
Verbanck, 1919. Rechts: "Fonderie Vindevogel".
In dit familiegraf rust ook Pauls zus, Jeanne, die gehuwd was met Jean Grinwis Plaat Stultjes
van Zuid-Afrikaanse afkomst.
Graf Edmond van Beveren
Edmond van Beveren (Gent 1852-Gent 1897), een
eenvoudige schildersknecht wist zich via avondonderwijs,
debatten en voordrachten tot een geducht politieke
voorman te ontwikkelen. De socialistische strijd
toegewijd, werd hij in 1870 secretaris van de Gentse sectie
van de Eerste Internationale. Na het debacle van de
Parijse Commune week hij in 1872 uit naar Rotterdam,
waar hij een afdeling van de Internationale stichtte en de
Duitse sociaal-democratische literatuur leerde kennen.
Doordrongen van deze nieuwe visies keerde hij in 1874
naar Gent terug. De arbeidsduurverkorting en de
invoering van het enkelvoudig stemrecht werden zijn
stokpaardjes.
Samen met Edward Anseele stichtte hij in 1877 de
Vlaamse Socialistische Partij, in 1880 de Coöperatieve
Maatschappij Vooruit en in 1885 de Belgische Werklieden Partij. Als kandidaat
volksvertegenwoordiger in 1894 werd hij een jaar later lid van de Gentse Gemeenteraad.
Op 3 december 1897, nauwelijks 45 jaar oud, werd een aanval van tyfuskoorts hem fataal.
Vlak na de bekendmaking van zijn overlijden, besliste de Maatschappij Vooruit dat Van
Beveren een “echt kunstgewrocht“ op zijn graf zou krijgen.
Huisbeeldhouwer Jules Pierre Van Biesbroeck jr. schudde de graftekens echter niet zomaar uit
de mouw en men zocht dus een tussenoplossing: een voorlopig graf met een tijdelijke
grafversiering. Twee dagen na zijn dood werd Edmond Van Beveren in volle grond
begraven. De grafversiering zou uiteindelijk een afgeknotte obelisk met bronzen borstbeeld
worden. Om dit project te financieren, rekende men op de geldelijke steun van de leden. Na
verschillende initiatieven, zoals verkoop van de foto van Edmond Van Beveren, en talrijke
schenkingen werd ongeveer een € 80,00 (toen 3300 Belgische frank) ingezameld, genoeg om
het eerste, voorlopige monument te schenken.
Ondertussen werkte van Biesbroeck verder aan het ontwerp van het definitieve grafteken.
Twee ontwerpen, die qua opbouw en vorm volledig afwijken met het uiteindelijke monument,
komen niet verder dan het gipsen maquettestadium.
In 1901 begon de kunstenaar aan zijn derde en definitieve versie, deze was grotendeels vóór
zijn vertrek naar Italië in 1902 voltooid. Dit reisje dat oorspronkelijk maar 6 maand zou
duren, werd uiteindelijk verlengd tot een verblijf van twee jaar. De Maatschappij Vooruit die
hiermede geen rekening had gehouden diende in 1897-98 reeds een concessieaanvraag in. De
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concessieverlening ging niet door om dat de Maatschappij draalde met het storten van de
vereiste bedragen. Na de terugkeer van Van Biesbroeck werkte hij het praalgraf verder af en
werd in 1905 een nieuwe concessieaanvraag ingediend, toegestaan en betaald.
Maar de kunstenaar stond zijn schepping niet zomaar af. Van 1 juni tot 31 oktober 1905 werd
het eerste nog tentoongesteld op de 9de Internationale Kunsttentoonstelling te München. Op 7
december werd dan toch alles in gereedheid gebracht. Edmond Van Bever werd in intieme
kring ontgraven en hij verwisselde het “tijdelijke “ voor het “eeuwige”. Op zondagnamiddag
17 december 1905 vond de inhuldiging plaats. Het had veel tijd, moeite zweet en tranen
gekost, maar Edmond Van Beveren had zijn “kunstgewrocht”
Wat de beschrijving van het grafteken betreft volgens enkele tijdgenoten:
Aimé Bogaerts schreef in “De Waarheid” (1 ste jaargang 1903) : “ de strijdmaagdt treurt om
den gevallene, zonder dat die treurnis haar een ogenblik kracht of begeestering ontneemt.
Karel Beerblock in zijn redevoering gedurende de onthulling (en later gepubliceerd in de
“Vooruit” van 19 december 1905: “… Die vrouw stelt, de schone, edele, krachtige
onvergankelijke natuur voor. Zij neemt den strijder,den apostel terug in zich op, laat hem
aan haar borst rusten. De liefdevolle beschermster laat haren zoon niet los, zij is
onafscheidbaar aan hem, met hem verbonden. Zij, de grote natuur, treurt niet, omdat zij de
dood niet kent,onvergankelijk is. Inderdaad, wat wij afsterven heeten, is slechts een
vervorming der stof. En de heldere, bedaarde vrouw zegt ons dat Van Beveren, zijn
gedachten waarvoor hij streed, de werken dat hij stichtte, het zaad dat hij strooide ook eeuwig
en onsterfelijk zijn…”
Ook de kritiek afkomstig van politieke tegenstanders was positief. De katholieke krant “Le
Bien Public” schreef: “ …Het is een zeer groot vrouwfiguur – men noeme ze Republiek,
Vrijheid, Democratie,het doet er weinig toe – neergeknield, het lichaam achteruitgeworpen;
op haren schoot slaapt de uitgemergelde, maar zeer gelijkende Van Beveren zijn laatsten
slaap.De groep van dit groot figuur, aan het welk het den kunstenaar gelukte een aanblik van
heldere goedheid te geven, en dit arme vermagerde lichaam, treurig overblijfsel van den
strijder van weleer, is aangrijpend. Zonder er misschien aan te denken, zonder het voorzeker
te willen, heeft de kunstenaar dit troostend gedacht verwekt der gehele menschheid, van de
christene menschheid vooral, dat de dood niet het einde is. Verander één iets aan dit heerlijk
beeldhouwwerk, en gij hebt het kind der kerk dat sterft in den schoot zijner moeder, de
gelovige die voor het laatst inslaapt, vol trouw in ene genadige voorzienigheid. Het is het
sterkende of verontrustende “ Non omnis moriar” (ik zal niet geheel en al sterven) dat ons
met de helderheid van het klaarblijkelijke schijnt te spreken uit deze groep, waarin liefde, een
weinig hoop maar niet genoeg geloof schuilt…” en verder “ …Wanneer men zich vergenoegt
de groep onder plastisch oogpunt te beschouwen, kan men slechts de edele houding, den
kloeken bouw van volmaakte kunst en de mooie uitvoeren loven. Zij had uitstekend figuur
gemaakt in het driejaarlijks salon te Brussel, want zij is van eene andere esthetische betekenis
en van eene andere kunst dan de verzameling ontkleede, min of meer uit het evenwicht
gerukte modellen, welke men er aan het publiek te zien geeft…”
Graf van Euphrosine Spanoghe
Op haar graf staat een reliëf van Isidore Dubrucq verswijzend naar haar legaat: het oprichten
van een jongensschool. Op het grafmonument staat Pallas Athena maar staan ook
vrijmetselaarssymbolen.
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Euphrosine Josephine Henriette SPANOGHE,
werd geboren op 07-10-1818 te Dendermonde,en
overleed op 03-05-1877 te Mariakerke op 58-jarige
leeftijd. Zij was gehuwd met Ferdinand Marie Van
HOOREBEKE
Na het overlijden van haar broer, eregriffier bij de
handelsrechtbank, vraagt zij in 1875 de concessie
aan. Bij testament van 29 oktober 1876 schenkt
deze dame, die kinderloos bleef haar volledig
fortuin aan de stad Gent, onder voorwaarde dat
met het geld een vrije, kosteloze jongensschool zal
gebouwd worden. Het testament stipuleert verder
dat het bestuur van die onderwijsinstelling volledig door leken moet waargenomen worden,
dus zonder enige geestelijke. Met dit legaat werd tussen 1877 en 1880 een nieuw stedelijk
instituut opgericht. Restanten van de “School Spanoghe” zijn nog altijd in het MPI van de
Sint Lievenspoortstraat aanwezig. Na haar dood werd Euphrosine in het graf bijgezet.
Wat de realisatie van het grafmonument betreft, kunnen drie hypothesen naar voren gebracht
worden.
Zij geeft tussen 29 oktober 1876 (datum testament) en 3 mei 1877 (datum van haar overlijden)
de opdracht tot de oprichting van het monument waarbij ze de beeldhouwer Isidore Dubrucq
elf richtlijnen gaf in verband met de thematiek van het reliëf. Alle aangewende symbolen
hebben namelijk betrekking op het “vrijzinnige” karakter van het te verschaffen gratis
onderwijs. Kortom, zij vond een excellente manier om aan zelfverheerlijking te doen.
Ofwel laten haar nabestaanden na haar overlijden het grafteken optrekken en de kunstenaar
krijgt de opdracht een reliëf te beeldhouwen dat naar haar legaat verwijst.
De derde mogelijkheid is dat de stad het initiatief nam en als dankbetuiging het monument op
het graf plaatste.
Hoogstwaarschijnlijk is de eerste hypothese de juiste want de gemeentewet bepaalde dat enkel
de eigenaars van het perceel, in dit geval Euphrosine Spanoghe zelf, er een grafteken mochten
oprichten.
De naakte jonge genius van het onderwijs, met zijn inscriptieplaat “ instruction” bewijst dat
het reliëf weldegelijk door het legaat geïnspireerd werd. Enkele belangrijke aspecten van het
onderricht komen aan bod: literatuur (opengeslagen boeken), muziek (de lier); het leren
schrijven(vellen papier); aardrijkskunde (de wereldbol); wis- en meetkunde (de passer en de
winkelhaak). Dankzij dit soort opvoeding verkrijgt men inzicht, wat gesymboliseerd wordt
door de putto (kleine engel) met brandende toorts.
Tezelfdertijd verwijzen enkele symbolen naar het niet-katholieke karakter van dat onderwijs.
De heidense Pallas Athena, te herkennen aan het uiltje op haar helm, waakt over het
vrijzinnige en de vrijmetselarij. Het boek, de passer en de winkelhaak vertegenwoordiger de
drie grote lichten. Op het boek, meestal de bijbel,wordt de eed van trouw afgelegd. De passer
duidt op de onpartijdige rechtvaardigheid, de winkelhaak verwijst naar de eerlijkheid en de
rechtschapenheid. De stralende ster van het inzicht verdrijft de verduisterende wolkenmassa
en introduceert het licht, de kennis. Ook de opgerichte fakkel van de vrijzinnigheid heeft
hetzelfde doel: via het licht en het laïciserend (het streven naar bevrijding van het openbare
leven van kerkelijke bemoeienis) onderwijs wordt de onwetendheid verdreven.
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9/15

Graf van familie Gelaude
Jan Anteunis heeft in 1936 de beeldengroep op het graf van
de Familie Gelaude voor zijn rekening genomen. Dit
monument kenmerkt zich door een samengebalde,
krachtige expressiviteit en door de kubusvormige sokkel
met uitkragende blokjes op de zijkanten. (hét handelsmerk
van Jan Anteunis voor wat zijn grafmonumenten op de
Westerbegraafplaats betreft.) Een kleine, naakte
vrouwenfiguur , het gelaat verborgen in de geplooide arm,
ondersteunt treurend het lijk van een grotere man. Zijn
hoofd rust op zijn schouder, zijn ene arm hangt slap naast
zijn lichaam, de andere ligt gekruist over het lichaam (meer
de houding die wordt aangenomen door een liggende dan
door een rechtopstaande dode.) Een los gedrapeerde
lijkwade omwikkelt de benen van beide figuren. Zoals
hijzelf in het “ Heemkundig Nieuws “ Nr 6 van 1981 vertelde, stond de heemkundige Maurits
Buyle model voor de dode man.
Grafzerk Geo Verbanck
Na het overlijden van zijn echtgenote, Bertha Autrique, in 1936
ontwierp hij een beeldengroep die op een allegorische manier
verwijzen naar leven en dood: het is een hoge vierkante sokkel
in arduin met twee figuren in blauwe steen. Eén figuur, volledig
omhuld door een kapmantel, omhelst een naakte vrouw,
waardoor de figuren elkaar de hand reiken: ze vormen één blok,
want net zoals leven en dood zijn ze onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Dit beeld is bekend als het “ Mater Dolorosabeeld “
Geo Verbanck werd na zijn overlijden ook begraven op de
Westerbegraafplaats.

Grafteken Hyppolite Metdepenningen

Deze Gentse liberaal werd herdacht met een
volledig bronzen grafteken, bestaande uit een
monumentale sokkel, een beeld en een sarcofaag:
het geheel werd ontworpen door Paul de Vigne.
Reeds in 1877 had Maurice Metdepenningen een
concessie van 4 m² aangekocht maar dit lapje
grond was veel te klein voor het praalgraf dat
Paul de Vigne voor ogen had. In 1885 ruilde hij
noodgedwongen zijn vroegere grafkelder voor
een groter grafperceel van 12 m². Op 22 februari
886 werd Hippolyte Metdepenningen ontgraven
en in de nieuwe kelder bijgezet, waarop het bronzen grafteken verrees. Vooraan de langszijde
staat een treurende vrouw, uitgevoerd in een romantisch-dramatische stijl, met open gespreide
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armen tegen de hoge sokkel waarop de sarcofaag prijkt, in de rechterhand houdt ze een
palmtak als ereblijk, terwijl onder de rechterarm de naam Metdepenningen staat. Een
treurende vrouw, vaak gekleed in een losse Romeins gewaad wordt als symbool van de
eindeloos treurende partner gebruikt op verschillende graven
Volgens kunsthistoricus Oscar Roelandts gebruikte Paul deVigne als inspiratiebron het
praalgraf dat de Franse beeldhouwer Henri Capu voor de kunstschilder Henri Regnault
realiseerde. In WOII werd de sarcofaag gedurende de hevige gevechten tussen verzetstrijders
en het Duitse leger, die gestationeerd waren aan de overzijde van het kanaal Gent-BruggeOostende door ettelijke verdwaalde kogels doorzeefd.
Een treurende vrouw, vaak gekleed in een losse Romeins gewaad wordt als symbool van de
eindeloos treurende partner gebruikt op verschillende graven
In de volksmond zou dit monument ooit oneerbiedig “ de Badkuip van Gent “ genoemd
werden
Vadertje Tijd – Grafzerk familie Van Outrive
Het notaris- en burgemeestergeslacht Van Outrive,
afkomstig van en actief te Kanegem, Ruiselede en
Ruddervoorde, levert het bewijs dat zelfs niet-Gentenaren
speciaal de reis naar de Westerbegraafplaats ondernamen
om er in ongewijde grond begraven te worden. Rekening
houdend met het feit dat het lijkenvervoer toen nog met
paard en koets gebeurde en dat er bij
gemeentegrensoverschrijding een lijktaks moest betaald
worden, was dit op zich reeds een weinig aantrekkelijk en
duur avontuur dat alleen voor de meer gegoeden was
weggelegd.
Tussen 1883-1885 realiseerde Benoit Wante voor deze
familie een allegorisch en met symboliek overladen
grafteken.
Vadertje Tijd, voorgesteld als een oude gevleugelde man,
toont ons zijn vaste attributen:een zandloper, waarmee de onhoudbaar wegsijpelende tijd
gemeten wordt en de zeis waarmee hij dezelfde tijd wegmaait. Beschouwt men hem als een
genius van de dood, een soort Pietje de Dood, dan verwijst de zandloper naar de tijd die elk
mens toegemeten krijgt vooraleer de zeis de levensdraad doorsnijdt.
Sommigen willen in hem ook wel eens de personificatie van de Griekse dodengod Thanatos
zien, maar volgens de traditionele iconografie wordt Thanatos voorgesteld als een naakte,
gevleugelde jongeling en echt jong kan men deze gebogen, kalende grijsaard niet noemen.
Verder zijn Thanatos’ attributen de omgekeerde toorts en de vlinder of de (rouw)krans.
In een zegevierend gebaar verplettert de kranige ouderling met zijn rechtervoet een
omgekeerd Ionisch kapiteel, dat verwijst naar een niet meer bestaande, dode beschaving.
De moraal van dit allegorisch verhaal: “ Gedenk, o mens, dat gij van stof en as zijt…”; alles is
vergankelijk, alles gaat ten onder. Niet alleen een mensenleven is eindig, ook de bloeiendste
beschavingen zijn gedoemd tot een roemloos afsterven.
Deze grafzerk voegt een aantal symbolen bij elkaar.
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Andere voorbeelden van symbolen:
Engel: zowel de bewaker van het graf als de doodsengel die de overledene begeleidt naar het
volgende leven. De engel symboliseert ook de wedergeboorte, opstanding, wijsheid en
medeleven.
Grafkrans : de eindeloze keten symboliseert de eeuwige terugkeer: elk einde is een nieuw
begin, de kringloop van het leven.
Hand met gestrekte wijsvinger : verwijst naar de hoop op de hemel.
Handen verstrengeld: symboliseren het afscheid en tevens de verbondenheid over de dood
heen. symbool van liefde, trouw en verbondenheid tussen man en vrouw.
Klaproos: de slaapverwekkende bloem als symbool voor de eeuwige slaap. Symboliseert de
kortstondigheid van het leven.
Klimop: de eeuwig groen blijvende plant verwijst naar een eeuwig leven en naar de trouw
door een eeuwige rouw over dit overlijden.
Kruiken, vazen en urnen: symboliseren de vergankelijkheid, het tot stof herleide leven. De
erover gedrapeerde sluier verwijst naar de sluier die over het leven is gevallen.
Olielamp: symbool van het goddelijke licht dat de weg door de duisternis aangeeft, het
verdrijven van de in duisternis vertoevende boze geesten.
Palmtakken: overwinningssymbool. Symboliseren het opstijgen van de ziel en de triomfgang
naar het hiernamaals.
Passer, winkelhaak, gradenboog: Vaak geplaatst op graven van vrijmetselaars.De passer
staat voor een alles omschrijvende instelling, de winkelhaak staat voor de geest die de materie
overwint.
Ster of pentagram: als symbool voor de 5 wonden van Christus.
Treurende vrouw of engel: vaak gekleed in een losse Romeins gewaad als symbool van de
eindeloos treurende partner.
Zandloper: sterfelijkheid en vluchtigheid. Het symbool van de vliedende tijd en de
kortstondige ijdelheid der dingen. Soms voorzien van vleugels met links een duivenvleugel
voor 'de dag' of “het goede’ en rechts een vleermuizenvleugel voor 'de nacht' of het kwade.
Zuil gebroken: verwijst naar een (vroegtijdige) dood door ongeval of moord. Symboliseert de
afgebroken levenszuil.
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Graf Carolus GALLET (1845-1934) - Triphonia VAN CAUTEREN (18531913)
Westerbegraafplaats te Gent, graf J 205.
Concessie verleend in 1913.
Carolus Joannes Gallet werd in Gent geboren op
18 augustus 1845. Hij werd handelsreiziger en
daarna technisch bediende in de vlasfabriek La
Lys. Hij huwde met Triphonia Marie Florentina
Van Cauteren (Zele 21.07.1853 – Gent
22.09.1913). Het echtpaar kreeg vier kinderen:
Romain (1875-1875), die na amper drie
maanden stierf aan een darmontsteking, Bertha
(1877-1951), die huwde met Gustave De Taeye,
een architect, Ernestine (1878-1961), gehuwd
met een geneesheer en Julia (1880-1964), die
ongehuwd bleef. Carolus overleed in Gent op 26
oktober 1934.
De grafzerk bezit een monumentale arduinen
stèle met een bronzen hoogreliëf van een
levensgrote, zittende vrouwenfiguur met gedrapeerd kleed en ontbloot
bovenlichaam. In de linkerhand houdt zij een bloemenruiker vast en met de
rechterhand ondersteunt zij het hoofd. Het reliëf is gesigneerd door Geo Verbanck
en 1914 gedateerd.
Diomède-Octave VANDERHAEGHEN (1847-1913) - Alice DE LA RUELLE
(1852-1919)
Westerbegraafplaats te Gent, graf R251.
Concessie verleend in 1921. Op het centrale
perk van de Westerbegraafplaats in Gent
staat een monumentaal grafmonument van
de familie Vanderhaeghen-De la Ruelle. Op
een hoge, granieten sokkel prijkt een
beeldengroep in zandsteen, bestaande uit een
echtpaar dat een kind beweent dat zich
tussen hen in bevindt. Alle figuren zijn
levensgroot en rechtopstaand uitgebeeld.
Op de sokkel komen 4 namen voor, telkens
met geboorte- en overlijdensdata.
Diomedus Octavus Vanderhaeghen werd op
23 mei 1847 in Gent geboren en staat in de
bevolkingsregisters geregistreerd als
"fabricant de toiles". Op 6 november 1875
huwde hij met Alice Prosperina Delaruelle
(Gent 20.05.1852 – 03.11.1919). Hij
overleed in Gent op 13 februari 1913. Het
echtpaar kreeg vier kinderen: Octavus Jacobus (1876-1940), Achilles Carolus
(1878-1878), Mathildis Elisa (1880-?), Susanna Alice (1882-1882).
Octavus Jacobus werd industrieel ingenieur; Mathildis huwde met Edmond Van
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Hoorebeke, een industrieel; Achilles en Susanna stierven beiden amper enkele
dagen na hun geboorte.
In het familiegraf rusten beide ouders en de twee kinderen die een wiegendood
stierven. De beeldengroep symboliseert het verdriet van de ouders over het verlies
van hun pasgeborenen (hier voorgesteld als een jong kind).
Oorlogsmonument 14-18 Westerbegraafplaats
Dit is een monumentaal rechthoekig bouwwerk van de
beeldhouwer Carl De Cock, opgebouwd uit blokken witte
steen,

waarvan de voor- en achterzijde symmetrisch zijn uitgevoerd: het bestaat uit een middenpartij
en twee zijvleugels en is versierd met zes reliëfscenes en vier figuren in rondsculptuur. De
vier grote, rechthoekige reliëfs stellen realistische gevechtsscenes voor van vier geallieerde
legers met hun respectievelijk landschild, namelijk België, Frankrijk, Italië en Engeland. Op
de twee kortzijden daarentegen is er telkens een rechthoekig reliëf aangebracht met de
voorstelling van een halfnaakte vrouw met bloemenslingers, in een idealiserende stijl. Aan
weerszijden van de middenpartij staan reusachtige allegorische vrouwenfiguren, uitgevoerd
met lichte onderlinge verschillen: ze zijn statisch en frontaal voorgesteld en worden
gekarakteriseerd door een expressieve gelaatsuitdrukking, de helm op het hoofd, de armen
voor de borst, het lang gewaad en de omsluitende mantel. De figuren vooraan houden links
een weegschaal en een zwaard en rechts gebroken handboeien.
Graf familie Mion-Sarteel

In dit familiegraf ligt momenteel enkel Carla Sarteel (19322002) Op dit graf staat een jongeling met ontbloot
bovenlichaam die een lier draagt. Dit zou kunnen verwijzen
naar het beroep of een hobby van de overledene.
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Graf Georgine Ackerman
Dit grafmonument voor Georgine
Ackerman (overleden in 1970) en haar
echtgenoot Marcel de Muer (overleden in
is versierd met een zittende treurende
vrouw, als symbool voor de eeuwig
treurende partner.

1996)

5. Te noteren in uw agenda !
1. 20/9/2010 zomer uitstap: Wervik met prima restaurant (we gaan met de bus)
2. 15/11/2010 herfst uitstap
Algemene vergadering 13/12/2010 ’s avonds !
Nieuwjaarsbanket 6/02/2011 !4

Jean-Pierre Rogiest
Secretaris
jean-pierre.rogiest@pandora.be
tel. : 09/251.51.21 en 0497/14 52 11
----------------------
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