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Daar hoort een licht waanzinnige taart bij. 

Om 100 stukken heerlijke echt goeie biscuit met 
kasteel te verdelen, had het niet zo scherpe oog van
Lut een meter nodig :)
We waren met meer dan 100 om het nieuwe jaar in te drinken, burenvriend-
schapsbanden aan te halen, snode plannen te smeden maar vooral om onszelf 
en de buurt een fijn, gezond, actief nieuw jaar toe te wensen.

Lut Van Akoleyen

2 0 + 2 0 = 4 0  j a a r !

p r i n s e n h o f f e e s t e n !
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Creatie van bakkerij Lucas Thienpondt, Semmerzake (Gavere)



In 1973 kwam Ignace voor het eerst in het Prinsenhof wonen. Eigenlijk had hij 
zich liever in het Patershol gevestigd. Voor zijn studie architectuur schetste hij 
een nieuw ontwerp voor het Patershol. Ignace raakte erg gecharmeerd door 
de aangename sfeer in die buurt. Alle bewoners zetten zomaar hun deur voor 
hem open en Ignace voelde zich daar welkom. 

Maar het werd dus de Tinnenpotstraat, op de hoek met de Pluimstraat. Het 
was toen een arbeidershuisje met weinig comfort maar de huurprijs was laag 
en dat was een belangrijke troef in de studententijd. Al gauw kwam Els hem 
vervoegen. Els studeerde aanvankelijk psychologie en was op kamers in Home 
Fabiola aan de Overpoort. Door het buurtwerk in het Prinsenhof leerden ze 
elkaar kennen. Voor ze naar Gent kwam, draaide Els al mee in de buurtwer-
king op het Eilandje in Antwerpen. In haar nieuwe studentenstad wou ze zich 
opnieuw engageren.  De eerste vergaderingen van deze vroege buurtwerking 
vonden plaats aan de Donkere Poort wat toen reeds een opvanghuis was. Daar 
mochten ze de kelder en de zolder gebruiken. De trekkers van de buurtwer-
king waren vooral studenten aan de sociale school maar ook twee zonen van 
de familie Ysabie van de Lievekaai draaiden mee. 

Van de Donkere Poort verhuisde de werking naar het huis op de hoek van het  
Zilverhof met de Tinnenpotstraat. Dat huis hebben de vrijwilligers toen eigen-
handig opgeknapt met giften. 

Hiernaast ontwierpen ze een sticker van hun buurtwerking wat door de ver-
koop ervan ook een centje in het laatje bracht. Er was zelfs een buurtkrant op 
A4 formaat met tekst én eigen illustraties. En ja hoor, Ignace is een knappe 
tekenaar. 

De kinderen stonden vrij centraal in de buurtwerking. Vroeger was deze buurt 
dichtbevolkt en woonden hier veel kinderen maar er was geen groen of 
een plek om te spelen. Dus zorgden ze voor een speelpleintje in de Var-
kensstraat, voorzien van wat struiken en bomen. 

over buren
Op bezoek bij
Els & Ignace

in de pluimstraat
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Het werd zelfs officieel geopend en iemand 
van het stadsbestuur kwam het lint door-
knippen. Tijdens die inhuldiging was er wel 
een kritische noot van de vrijwilligers dat er 
nooit enige financiële vergoeding voorzien 
was. 
Op woensdag en zaterdag draaide het 
jeugdatelier op volle toeren. Ongeveer 20 tot 
25 kinderen namen deel aan de activiteiten. 
Er werd geschilderd, geknutseld, uitstapjes 
georganiseerd … Voor veel kinderen waren 
dit rijke ervaringen in deze volkse buurt. 
Bovengenoemde werking hield een jaar of 
tien stand, daarna ging de schwung er een beetje uit. Mensen kregen zelf kin-
deren, iemand werd betaald parttime aangesteld wat toch wat spanningen gaf 
bij de vrijwilligers. En de huidige werking van de prinsenhofbuurt met kop-
stukken als Herman, Jaak en Leon werd parallel met deze opgestart. 

De grootste verandering die Els en Ignace hier noteerden, was het aanspoelen 
van een andere bevolkingsgroep. Vroeger woonden hier mensen met klinken-
de namen als Mietje Kilo, Grote Fluite, Oscar den Baard, Dikke Annie, Stoemke, 
Irma Sloeze … (Elke lezer mag zelf bepalen waarnaar deze namen refereren.)
Er was wel een enorme solidariteit tussen de mensen en ze hielpen elkaar 
waar ze konden. De buurt was ook rijk voorzien van cafés. En in één arbeiders-
huisje woonden vroeger soms verschillende gezinnen en nu zijn verschillende 
van die huisjes samengevoegd tot een woning met slechts één gezin erin. 
Tot daar het beeld van de buurt in de jaren 1970-1980.

In het huurhuis op de hoek werd het eerste kind van Els en Ignace  geboren. 
Daarna bouwden ze een eigen huis wat verder in de Tinnenpotstraat waar een 
tweede kind hun gezin vervoegde. 
In 2000 betrokken Els en Ignace hun nieuw pand in de Pluimstraat. De kinde-
ren bewoonden wel nog een tijd het huis in de Tinnenpotstraat. 
Momenteel genieten Els en Ignace van hun pensioen. Els werkte als opvoed-
ster in Kwatrecht en ging later orthoptie studeren en vond hierin werk in Brug-
ge. Ignace werkte aanvankelijk als architect in Kortrijk en schakelde later over 
naar Gent.

Als grootouders vangen ze regelmatig de vier kleinkinderen op, pikken graag 
cultuur mee, Ignace verslaat soms nog een expertise en Els is kundig aan 
haar weefgetouw. Af en toe nemen ze deel aan een buurtavond in het Zilver-
hof en altijd helpen ze graag een handje mee tijdens de jaarlijkse feesten.

Riet Wille
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6 december 20 1 9
Met veel plezier zijn we in december weer rond-
gegaan met de Sint en zijn Pieten. Het is zo als 
van ouds een hele toer om bij zoveel kinderen 
pakjes en een glimlach te brengen. Trappen lopen 
en op daken klimmen, is helaas voor onze Sint 
steeds meer een probleem gezien zijn hoge leef-
tijd. Misschien moeten we het eens op een andere manier voortzetten 
bv. in het buurthuis met een film voor de kinderen en daarna het bezoek 
van de Sint en de Pieten om de kinderen hun presentjes te brengen. 
We kunnen hierover eens nadenken om ouders en kinderen bij elkaar te 
brengen. Wie ons hierbij wil helpen, is altijd welkom. 

Veel dank aan de ploeg die dit jaarlijks organiseert.
Sara, Christ, Wouter, Peter, Jeroen, Willem en de kleine Pieten,
dank en tot in december 2020.

Willem Manten

buurtweggeefevent
3de Buurtweggeefevent op zondag 26 april 2020
in het buurthuis, Zilverhof 34

Geef weg wat je kwijt wilt. Neem mee wat je kunt gebruiken.
Wat rest, brengen we naar de weggeefwinkel "Bazaar Rabot".

Heb je grote spullen te geef: kasten, tafels, stoelen, machines, kluizen... 
maak een foto of een beschrijving met je contactgegevens en vind zo een 
nieuwe eigenaar.

Te geef maar geen tijd? 
Vraag je fijne buur om je spullen mee te nemen 
of we komen ze van tevoren bij jou ophalen!

Contact:
Lut Van Akoleyen 
0474 42 77 50
of
lut.van.akoleyen@telenet.be
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Peggy en Michel, welkom in onze buurt!
Jullie wonen sinds de zomer van 2019 in onze buurt. 
Hoe is dat in zijn werk gegaan?

Michel: We hebben jarenlang in Overijse gewoond maar wilden heel graag
in een stad leven. In het najaar van 2018 hebben we een weekje in Gent
gelogeerd om de vastgoedmarkt te verkennen. Het plan was om pas rond 
2022 te verhuizen.  
Peggy: We zijn een nieuw samengesteld gezin en samen hebben we vier zonen. 
Die moesten natuurlijk eerst zelfstandig zijn. Toen vonden we dit huis per toe-
val en … op slag verliefd! Wees gerust, de zonen hebben hun stekje gevonden.  
Bovendien komen ze dolgraag op bezoek.

Waarom hebben jullie voor Gent gekozen?

Michel: Ik ben hier geboren! In de Bijloke. Toen ik enkele maanden oud was, 
werd mijn vader in Sint-Niklaas benoemd als leerkracht en verhuisde het 
gezin. Later kwam ik in Brabant terecht maar ik heb talloze weekends en 
vakanties doorgebracht in Gent, bij mijn grootouders, later bij mijn vader. 
Telkens wanneer ik hier terugkwam, voelde dat echt als thuiskomen.
En nu is het echt thuis! De cirkel is rond.
Peggy: Ja, Michel en Gent, dat is echt een pakket. Toen ik hem leerde kennen, 
heb ik dus ook de stad heel goed leren kennen. Je hebt natuurlijk dat enorme 
aanbod op vlak van cultuur, gastronomie, evenementen, ...  maar wat mij als 
relatieve nieuwkomer erg opvalt, is de gemoedelijke en vriendelijke sfeer.
Ik meen dat echt.    

Zou je nog ergens anders willen wonen?

Peggy: In een andere stad in België? Zeker niet. Misschien wel in Barcelona of 
in Parijs …
Michel: Je mettrai ton Paris dans mon Gand! (*)

Zilverhof 36
Op bezoek bij
Peggy &  michel

Wat is jullie professioneel parcours?

Michel: Ik ben onderwijzer maar in de jaren 80 vond je niet makkelijk werk 
in het onderwijs. Zo belandde ik als trainer in een grote verzekeringsmaat-
schappij. Later ging ik aan de slag in de communicatiedienst van datzelfde 
bedrijf. Ik maakte films en was ook scenarist en animator voor de bedrijfs-
evenementen, liefst met een hoek af! Ik werd de bedrijfsnar genoemd en 
vond dat een eretitel. Het was zalig werken. Ik had toen ook erg leuke
collega’s. Eentje in het bijzonder!
Peggy: Dat was ik!  We hebben inderdaad samengewerkt en elkaar …. veel 
beter leren kennen! Ik ben Romaniste van opleiding maar heb niet lang in het 
onderwijs gestaan. Ik werd door de bedrijfswereld aangetrokken met commu-
nicatie- en marketingfuncties.  

Wat doen jullie vandaag?

Michel: Als zelfstandige neem ik communicatie-opdrachten aan. En vers van 
de pers: sinds enkele weken werk ik voor een gidsenorganisatie. In een eerste 
fase begeleid ik wandelingen en workshops voor kinderen. Ook die cirkel is 
rond.
Peggy: Ik ben ook zelfstandige. Ik begeleid grote bedrijven (bijv. Deloitte, P&V, 
Solvay, BNP Paribas Fortis, …) in veranderingsprojecten met als focus het 
begeleiden van de medewerkers. Momenteel heb ik een opdracht bij Brussels 
Airport Company. Dat houdt wel in dat ik bijna dagelijks met tram en trein 
naar Zaventem reis. Tijdrovend en soms wel erg stresserend. De regelmatige 
gebruikers van het openbaar vervoer snappen mij wel. Op termijn wil ik dan 
ook klanten dichter bij huis vinden. Of misschien werken Michel en ik wel 
aan een nieuw project.

Hobby’s, passies?

Peggy: Michel verslindt boeken, is veel bezig met fotografie, koken en luistert 
heel vaak naar muziek. Zijn helden zijn dan ook Hergé, Stefan Van Fleteren 
en Jacques Brel. We delen alleszins de liefde voor het Franse chanson. 
Michel: Ik heb een bijzonder muzikale vrouw. Ze speelt piano en ze zingt. 
Het pianospelen zal in de nabije toekomst wel een nieuw élan krijgen en ze 
is op zoek naar een goed koor. Tips zijn altijd welkom. Ze is ook als het ware 
verliefd op de zee. Alle zeeën. Goed dat we nu 85 kilometer dichter bij de kust 
wonen.

Is jullie leven veranderd sinds jullie hier wonen?

Peggy: Grondig veranderd! We hebben nog maar één auto die we alsmaar 
minder gebruiken. We verplaatsen ons bijna uitsluitend te voet of met de 
fiets. We gaan vaker op stap. We bezoeken zelden de supermarkt en winkelen 
meestal in kleinere lokale winkels. En veel meer dan vroeger kunnen 
we gespot worden op een terrasje of in een restaurant. Theater en 
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't komeerke
• Wil je een verhaaltje, artikel of anekdote schrijven om in deze krant te 

laten verschijnen maar kun je dat niet digitaal dan mag je altijd handge-
schreven teksten bezorgen en bussen in het Prinsenhof 43.

• Rita is gevallen en heeft haar schouder gebroken. Ze is terug van het zieken-
huis en herstellende. Welkom thuis, Rita. We wensen je een spoedig herstel 
toe. Dat je vlug weer je boodschappen kunt gaan doen net als vroeger maar 
voorzichtig, hé. 

• Op 18 januari 2020 is Tiel geboren. Tiel is zoontje van Els Rottey en Lieven 
Goetinck uit de Abrahamstraat. We wensen mama, papa en broer Wolf veel 
geluk toe en een dikke proficiat.

• Mocht je een geschil hebben met een buur dan kun je daarvoor terecht bij de 
dienst Burenbemiddeling.
Die bevindt zich in de Keizer Karelstraat 1. Tel: 09 226 82 17
burenbemiddeling@stad.gent – www.stad.gent/burenbemiddeling

• Onze aloude buurman uit het Prinsenhof, Gustaaf De Brouwer, woont nu in 
het Tempelhof.  Gustaaf heeft gezondheidsproblemen en we wensen hem 
veel courage toe.

• Ook de moeder van Jacky Vandersaenen woont sinds kort in het Tempelhof. 
Zij is reeds 97 jaar oud en krijgt regelmatig bezoek van Jacky die ervan ge-
bruik maakt om telkens ook Gustaaf een goede dag te zeggen.
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concert staan ook vaker op ons programma. Nu nog wat meer sporten…
Michel: En we hebben het voorrecht om in deze heerlijke buurt te kunnen 
wonen. Weet dat het hier rustiger is dan in Overijse. We hebben de stilte 
ontdekt … in de stad! Het belangrijkste is echter het contact. In het verleden 
was het contact met buren heel sporadisch. Dat is nu wel helemaal anders! 
Dat is voor een heel groot deel te danken aan de fantastische werking van de 
dekenij. Je moet er wel voor openstaan en participeren. Dank aan de buurt- 
bewoners voor het warme welkom.

Jullie zijn blijkbaar al goed geïntegreerd?

Peggy: Ja maar regelmatig wordt mijn Antwerpse tongval opgemerkt. 
Wanneer ik bij een winkelier iets bestel, krijg ik meermaals de vraag: 
“Mevrouw, wanneer komt u nog eens naar Gent?”. En dan kan ik met heel 
veel genoegen antwoorden: “Maar Mijnheer, ik WOON in Gent!”.
Michel: Enkele dagen geleden zagen we de film ‘Wat mannen willen’ op 
televisie. Toen Peggy ontdekte dat de film in Gent is opgenomen, riep ze uit: 
“Kijk, kijk Michel!  ONZE stad!”.

(*) Met dank aan Keizer Karel.

Michel Vlaemminck
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Jan van Eyck zorgt voor een revolutie

Van 1 februari tot en met 30 april 2020 vindt in het Museum voor Schone Kun-
sten (MSK) in Gent een kleine revolutie plaats. Niet minder dan 3000 bezoekers 
per dag bewonderen daar het werk, niet van een Gentenaar maar van een kun-
stenaar uit het Maasbekken, waarschijnlijk geboren te Maaseik ca. 1390 meer 
dan zes eeuwen geleden. 

Een tentoonstelling van internationaal niveau! 
De kern van de tentoonstelling wordt gevormd door acht recent gerestaureer-
de panelen van ‘De Aanbidding van het Lam Gods’, het kunstwerk dat norma-
liter (in zijn geheel) in de Sint-Baafskathedraal te zien is. Het kunstwerk is het 
werk van de broers Hubert en Jan van Eyck. Samen met deze panelen en de af-
beeldingen van Adam en Eva worden bovendien dertien  van de drieëntwintig 
gekende schilderijen van Jan van Eyck getoond. Dit gebeurt in een context van 
ruim honderdveertig (paneel)schilderijen, miniaturen, tekeningen en beeld-
houwwerken van diverse kunsternaars uit de vijftiende en zestiende eeuw. 

Jan van Eyck was eerst aan het werk in Den Haag, daarna verhuisde hij naar 
Brugge waar hij een schildersatelier zou uitbouwen en kwam er in 1425 in 
dienst van Filips de Goede (1396-1467), hertog van Bourgondië en graaf van 
Vlaanderen (vanaf 1419). Als hofschilder genoot Jan van Eyck niet alleen van 
een mooi salaris maar nam tevens deel aan de luxueuze levensstijl van de her-
tog. Van Eyck ondernam in opdracht van Filips vanaf 1426 een aantal reizen 
met geheime opdrachten onder meer naar Portugal waar hij in 1428-29 twee 
portretten schilderde van de aanstaande bruid van Filips, de infante Isabella 
(1397-1471). Het huwelijk werd pas beklonken in 1430 toen Filips na het zien 
van de portretten enthousiast en overtuigd was een mooie en goede partij aan 
de haak te slaan. Wanneer Filips de Goede verkoos in Gent te resideren ver-
bleef de hertog in het Hof ten Walle, het latere Prinsenhof, op loopafstand van 

het Gravensteen waar de Raad van Vlaanderen (de vorstelijke recht-
bank) zetelde.
Hubert, de oudere broer van Jan, had in 1420 van de Gentse schepen 

OMG !
Van eyck was 

here !
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Joos Vijd en diens vrouw Elisabeth Borluut de opdracht aanvaard voor een al-
taarstuk ‘De Aanbidding van het Lam Gods’ dat een nieuwe kapel in de toen-
malige Sint-Janskerk (vandaag Sint-Baafskathedraal) moest bekronen. Toen 
Hubert echter in 1424 stierf was dit altaarstuk ver van afgewerkt. Jan nam toen 
het penseel van zijn broer over. Op 6 mei 1432 kon het paneel in de Vijdkapel 
ingehuldigd worden. De panelen van dit altaarstuk tonen de weergaloze tech-
niek, de wetenschappelijke kennis en het sterke observatievermogen van Jan 
van Eyck. Nooit eerder had een schilder zo sterk de realiteit weergegeven mede 
door handig gebruik te maken van lichtinval en van het atmosferisch perspec-
tief. In de tentoonstelling kan men het werk van Jan, die op een ongeëvenaarde 
wijze (glanzende) olieverf gebruikte, vergelijken met zijn Italiaanse tijdgenoten 
die met (matte) ei-tempera werkten en het meetkundig perspectief toepasten.
Voor alle duidelijkheid: De vijf panelen uit het onderste register, waaronder het 

paneel 'De Aanbidding van het Lam Gods’, zijn te bezichtigen in de Sint-Baafs-
kathedraal. De acht buitenluiken en de luiken Adam en Eva zijn tot einde april 
2020 aanwezig in de tentoonstelling ‘Jan van Eyck. Een optische revolutie’ in 
het Museum voor Schone Kunsten, Gent. 
In mei worden ze teruggebracht naar de Sint-Baafskathedraal waar ze dan 
herenigd worden met de overige panelen om opnieuw één geheel te vormen. 
Aansluitend bij deze tentoonstelling in het MSK vinden in Gent talrijke 
activiteiten plaats. Raadpleeg: www.vaneyckwashere.be

René De Herdt



De rondtrekkende troubadours ten tijde van van Eyck 
zijn terug. Met een zelfgemaakt Kunstlabo op wielen,
de Kunstkeet genaamd, brengen leerkrachten en leerlingen van Academie
De Kunstbrug en Academie voor Beeldende Kunst muziek, woord, dans en 
beeld naar de buurtbewoners. Kom gratis genieten van optredens, beeldende 
werkmomenten, performances en exposities! 

Je kan op Youtube het openingsfilmpje van de Kunstkeet bekijken. Dan krijg je 
toch al wat de smaak te pakken.
Van maandag 4 mei 2020 tot maandag 1 juni 2020 staat de Kunstkeet in het 
Prinsenhof. De ‘reisroute’ en de activiteiten van de Kunstkeet vind je op:
www.stad.gent/kunstkeet
Tot in ons Kunstlabo op wielen!

Chow Tonté

2 0 2 0 van eyck
de kunstkeet
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Het ontbijt
met 

Marie-Jose van hee

In deze rubriek koppelen we het nuttige aan het aangename. Of juister: het 
aangename aan het aangename. Een boeiend gesprek gecombineerd met 
een smakelijk ontbijt. Vandaag trekken we naar de Varkensstraat en nemen 
we plaats aan de tafel van Marie-José Van Hee, architecte. Ze kijkt naar onze 
buurt en stad door haar professionele bril.

Marie-José, sinds wanneer woon je in onze buurt?

Ik kwam hier wonen als student in het begin van de jaren 70. Toen was het 
hier een volkse arbeidersbuurt. Als studenten leefden we tussen rasechte 
Gentenaars en die mensen aanvaardden ons wel maar ze werden ouder en 
vertrokken. De meeste huizen waren toen in slechte staat en daarom kon-
den die studenten en ex-studenten die relatief goedkoop huren of kopen. 
Toen is de buurt beginnen veranderen.

Je woonde toen al in de Varkensstraat?

Neen, eerst woonde ik in Prinsenhof, daarna in de Tinnenpotstraat en 
vervolgens in de Varkensstraat. De hele straat behoorde toe aan één man. 
Mijn huisbaas kwam nog zelf de huur ophalen. Hij kwam binnen en we 
babbelden. Het huisje was in bijzonder slechte staat. Het lekte overal, het 
vocht kwam uit de vloer. Je moet weten dat er eind jaren 70, begin jaren 80 
amper werk was voor een architect. Dus werd dit mijn oefenschool. Met de 
hulp van mijn broer en schoonbroer werd hier gemetst, een nieuwe trap 
gemaakt, werden ramen in elkaar getimmerd… Na al die verbouwingen 
was het een mooi en luchtig huisje geworden. Mijnheer Paelinck van het 
Prinsenhof is nog komen kijken. Hij beschouwde dit als een schoolvoor-
beeld van wat je kon doen met een klein huisje.

Maar het was nog niet van jou…

Nee, maar toen ik het wou kopen, weigerde mijn huisbaas.  Al zijn eigen-
dommen waren immers bedoeld voor zijn zoon maar helaas kwam 
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Altijd al es willen weten 
hoe het voelt om in groep te roeien
op de Gentse Watersportbaan?

Dit is jullie kans: op zaterdag 20 juni 2020 van 14.30 uur tot 16.30 uur 
organiseert Ronny Evers een roei-initiatie voor volwassenen,
speciaal voor de prinsenhofbewoners!
Snel aanmelden, is de boodschap.

Inschrijven via info@prinsenhof-gent.be of bij Sara in jeugdherberg
De Draecke. Zodra je de mededeling krijgt dat er nog plaats is, vragen we 
je 12 euro te storten. Na betaling ligt je inschrijving vast.
Praktische info lezen jullie in de flyer of op onze website.

Roeien
met Ronny evers
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deze te overlijden en heb ik het alsnog kunnen kopen met de hulp van mijn 
vader. Ik moest immers 4 aanpalende huisjes nemen. Mijn moeder vond 
het een schande dat ik mij in zo’n buurt vestigde.  
Ik heb dan 10 jaar aan de plannen gewerkt en heel veel energie gestoken in 
het verkrijgen van de nodige vergunningen. Tijdens die periode vertrokken 
stilaan de oorspronkelijke bewoners en moest ik leegstandbelasting betalen 
aan de provincie. Net daarvoor had ik van diezelfde provincie een architec-
tuurprijs gewonnen. En ja, daarmee dan die belasting betaald. ‘Geven en 
nemen’ heet dat dan zeker? In 1997 was mijn huis klaar.

Heb je heimwee naar dat volkse karakter van de buurt?

Niet bepaald nee. Sowieso verandert alles. Een stad evolueert constant. 
Dat moet je kunnen aanvaarden maar de verhalen blijven natuurlijk.

Vroeger leefde men meer op straat en was er meer contact. Hoe ervaar jij dat?

In die tijd werden inderdaad de stoelen op het voetpad geplaatst. Er was 
toen ook veel minder om je te ontspannen.  Alles is zo’n beetje veranderd 
met de televisie. Ik herinner mij dat in het dorp waar ik als kind woonde de 
elektricien als eerste een televisie kocht en daar gingen we dan met z’n al-
len kijken naar het nieuws of naar Bonanza. Maar geleidelijk had iedereen 
zijn eigen toestel en bleef men vaker thuis. Intussen zijn mensen ook veel 
meer gehecht aan hun privacy.
Nu loop ik wel vaak op straat en sla ik regelmatig een babbeltje. Het contact 
is er nog maar onder een andere vorm.

Heel wat huizen worden verbouwd, gerenoveerd. Gebeurt dat altijd volgens de 
regels van jouw kunst?

Mijn kunst? Wie ben ik om te oordelen over hoe het er allemaal moet 
uitzien? Ik vind de manier van aanpakken soms vreemd. Ik heb nogal wat 
problemen met de administratie, met stedenbouw. De een krijgt een ver-
gunning en de andere niet. En ik snap de onderliggende logica niet altijd.

Is de overheid te bemoeizuchtig?

Ik ben zo geen voorstander van te veel regeltjes want het ontslaat iemand 
van zijn of haar verantwoordelijkheid. Hoewel, sommige mensen hebben 
weinig verantwoordelijkheidsgevoel en die hebben dan toch wat regeltjes 
nodig. Maar die worden dan zo rigoureus toegepast dat het de zaken blok-
keert. Mij blokkeert dat in ieder geval. Mijn motto is: doe je buren niet aan 
wat je zelf niet graag zou hebben. Wanneer je een immense muur optrekt 
die het zonlicht van je buur wegneemt, dan ben je toch niet verantwoord 
bezig?

En het esthetische aspect?

Dat is heel moeilijk. Wat mooi is voor mij is dat niet noodzakelijk voor ie-
mand anders. Er zijn zelfs mensen die van een vorm van lelijkheid houden. 
Wanneer je iets bouwt dan staat dat daar voor heel wat jaren. Meubels en 
gordijnen zijn niet zo belangrijk want makkelijk vervangbaar maar muren, 
ramen en deuren zijn een heel ander verhaal. En het is nu eenmaal zo dat 
ik de gevel van mijn overbuur vaker zie dan de mijne. Esthetiek blijft een 
discussiepunt.

Moet er dan gewaakt worden over een zekere eenheid?

Eigenlijk is het gebrek aan eenheid een beetje de Belgische charme. In 
Nederland hebben ze dan die opgelegde esthetiek maar dat gemaakte, dat 
uniforme is niet mijn ideaal.
Aan de andere kant vinden we bepaalde dorpen en steden in bijvoorbeeld 
Frankrijk en Italië zo mooi. Waarom? Daar heb je de eenheid van (lokale) 
materialen. Kijk eens naar zo’n dakenlandschap vanop een kerktoren. 
Waw! Wij, daarentegen zijn meesters in de meest onmogelijke combina-
ties. Die eenheid kan trouwens niet bij ons. We zijn al te ver gevorderd in 
de verkeerde richting. We hebben die grondstoffen en materialen trouwens 
ook nooit gehad. 

In welke mate moeten oude gebouwen worden bewaard?

De tendens is nu heel duidelijk: veel bewaren. De dienst monumentenzorg 
is overijverig. Vroeger werd er dan ook veel te vaak gesloopt maar soms 
word je geconfronteerd met totaal uitgeleefde materialen. Daar kun je 
weinig mee aanvangen en moet je durven herbeginnen. En er zijn tegen-
woordig toch ook heel goede architecten? Maar de grens is soms moeilijk te 
trekken.

Je hebt inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Doe je het wat kalmer 
aan?

Integendeel! De complexiteit van veel projecten is zo groot dat je moet 
samenwerken met andere bureaus, met specialisten. Denk maar aan 
publieke ruimten zoals de Korenmarkt, de Stadshal die ik samen met 
Robbrecht en Daem ontworpen heb. En dan gaat het niet alleen om het 
ontwerpen en uitvoeren van het project maar ook het voeren van 
talloze onderhandelingen met de stad, de bewoners, de handelaars, .... 
Dat is soms heel zwaar want je kunt nooit voor iedereen goed doen. 
Je staat als het ware op het schavot en je moet heel wat kunnen incasseren.  
Op die momenten ben je blij dat je er niet alleen voor staat. Mijn collega 
heeft zo tijdens een vergadering met winkeliers tomaten naar zijn hoofd 
geslingerd gekregen.



Hoe verliep het project van de Stadshal?

Ons eerste voorstel werd door de stad geweigerd. Het stadsbestuur wou een 
mooi plein met een ondergrondse parking. We vonden dat niet kunnen. 
Een immens gat graven in het historische hart van de stad. Daarenboven 
moesten al die wagens daar ook nog in en uit! Te gek voor woorden. Ons 
voorstel behelsde dus een Stadshal. Een ontmoetingsplaats maar ook een 
manier om het middeleeuwse straten- en pleinenpatroon te evoceren. 
Tijdens de volksraadpleging van 1997 stemden de Gentenaars massaal de 
parking weg en de Stadshal kwam er.

De mensen in de buurt kennen je eigenlijk niet zo goed.

Niet akkoord! Ik denk niet dat er veel mensen zijn die zoveel volk over de 
vloer krijgen. Ik ontvang hier veel studenten en professionelen maar ook 
andere bezoekers. Dit huis is heel vaak gebruikt geweest voor buurtcon-
certen, poëzievoordrachten, ...  Die bezoekers zijn dan wel niet altijd buurt-
bewoners maar dit is zeer zeker een open huis. Het is wel zo dat ik vooral 
bekend ben in de architectuurwereld en niet zozeer bij het grote publiek.

Je hebt talloze projecten uitgewerkt en een heleboel prijzen in de wacht gesleept. 
Hoe wil je herinnerd worden?

Ik hoop dat men van mij zegt dat ik mijn stiel naar behoren heb uitgeoe-
fend. Het maakt mij onnoemelijk blij dat mensen graag wonen in een huis 
dat ik heb gebouwd of verbouwd. Dat ze blij zijn om thuis te komen, om 
thuis te zijn. Ik ben wel tevreden met de erkenning maar niet meer dan dat. 
Ik ben vooral mezelf verplicht om goed werk te leveren.

Dank je Marie-José!
www.mjvanhee.be

Michel Vlaemminck en Willem

Die Sinfonie 
der 

Grossstadt

Verslag filmavond zaterdag 15 februari 2020
 
In het valentijnsweekend werd op zaterdag 15 februari 2020 in de fraai op-
gesmukte prinsenzaal van de paters Karmelieten de stille film “Die Sinfonie 
der Grossstadt” van Walter Ruttmann uit 1927 gedraaid, met begeleiding van 
de muziekgroep Zacht Geweld o.l.v. Patrick Viaene. 

Een talrijk opgekomen publiek was getuige van een sfeervolle en gedegen uit-
voering door de muziekgroep van de heer Viaene. Een sax, twee violisten, gi-
taar, zang, percussie en contrabas lieten de knap gemonteerde beelden van 
het ontwaken van de grootstad Berlijn volledig tot hun recht komen. 

Een hilarisch kort voorfilmpje over een gebuurtefeest in de Wasstraat was voor 
velen een aangename verrassing. 

De reacties achteraf van het aanwezige publiek liet geen twijfel bestaan. Dit 
was een gezellig deugddoende avond, die bij een plezante tombola en een ste-
vig glas de tongen los liet komen in een gezellige babbel tussen de begeesterde 
buren. 

De fraai ingekaderde filmaffiches aan de muren waren stille getuigen en zagen 
dat het goed was. 
Voorwaar een ongewoon maar welgekozen valentijnsgeschenk.

Patrick Schlich
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Filmkaskraker met muzikale omlijsting op het domein 
van de Karmelieten.

De voltallige buurt was aanwezig of toch zo goed als. De zaal, opengesteld om 
de documentaire  Berlin 1927 van Walter Ruttmann te draaien, kraakte uit zijn 
voegen. 

De sfeer was er zoals uit de oude tijd van de wijkcinema's. In de zaal waren de 
muren bekleed met oude affiches. Fellini, Kubrick, Scorsese: meesterwerken 
die u lieten mijmeren over het verleden. Enkel de dame in witte schort met 
frisco's ontbrak. Daartegenover kon er wel genoten worden van een Karmeliet 
biertje. 

Het gelegenheidscombo “Zacht geweld” onder leiding van Patrick Viaene 
stond in de schaduw naast het witte doek om de film te begeleiden. Begelei-
ding die u diep onder de huid zou raken. 

In hard geluid wist het septet met constante omschakeling in vlug en traag rit-
misch geluid het publiek tot nadenken te zetten. Na de voorstelling werd het 
thema van de avond het gespreksonderwerp waarbij Trump, Syrië en terreur 
veelal over de lippen ging.

De avond eindigde niet zoals Nero’s wafelenbak maar met een grappige tom-
bola die Willem in zijn typisch eigen stijl wist te animeren. 
Bedankt aan iedereen die er bij was. 

Voor de buurtwerking een dikke dank u wel met vooral dank aan Mieke die 
optrad als gastvioliste.

Jacky Vandersaenen
 

prinsenhoffeesten
rommelmarkt

zondag 6 september 2020

Bij sommigen begint het al te kriebelen en we kregen al heel wat vragen over 
de rommelmarkt.

Wat mag u verwachten?
In mei ontvangen alle bewoners een flyer over hoe men moet inschrijven 
voor de rommelmarkt. 
Ook via de nieuwsbrief van ’t Prinsenhof wordt dit dan meegedeeld 
http://prinsenhof-gent.be/mailinglist. 
Bewoners van ’t Prinsenhof hebben dan enkele weken het recht van 
voor-inschrijving.

Vanaf 1 juni 2020 kan iedereen een plaats op onze rommelmarkt bekomen.  
Ben je te laat voor de voor-inschrijving dan kunnen we jouw gewild plekje 
voor je deur of elders niet meer geven.  Inschrijven en betalen gebeurt
automatisch.

Belangrijk
Als bewoner van ‘t Prinsenhof mag je niet voor iemand anders huis of garage 
inschrijven zonder de uitdrukkelijke instemming van de bewoners van het 
pand. Jaarlijks kost het ons veel tijd en moeite om dergelijke situaties recht 
te zetten.

Help ons 
Wie weet van werken aan zijn pand of in zijn/haar straat waardoor er op zon-
dag 6 september 2020 hinder is voor de rommelmarkt, geef ons deze infor-
matie zo vroeg mogelijk door via info@dekenij-prinsenhof.be zodat we tijdig 
voorzorgen kunnen nemen. 

We doen ook een oproep aan appartementsbewoners van de rommelmarktzo-
ne. Als goeie buur is het soms aangewezen om even te overleggen en te horen 
wie wel of niet een plekje wilt voor het appartementsgebouw.  Vooraf afspre-
ken, zorgt voor minder wrevel en een vlotter verloop van inschrijven.

Bedankt voor de medewerking.
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De reis van Willem met de auto van Amsterdam naar Kaapstad.

Zuid-Afrika.
Het is zaterdag 6 december 1970. Oversteek Griekenland - Alexandrië (Egypte).
Mijn vriend Jan blijft in zijn zeezieke houding volharden terwijl we het ontbijt 
nuttigen. Er zijn maar weinig passagiers en velen van hen hebben met de al-
oude zeeziekte te kampen. Van de zogezegde dekpassagiers (waarbij ook wij 
horen) zijn er enkele die het ernstig te kwaad krijgen en de inhoud van hun 
respectievelijke magen over de hele trap deponeren, hetgeen niet bevorderlijk 
is voor de frisse lucht en het slipgevaar aanmerkelijk doet toenemen. Het is 
wel zielig voor de kreunende oude mensjes. 
De zee blijft ruw en in de middag (we passeren nu Kreta) gaat het schip over 
op een hoogst onaangename kurkentrekkersbeweging die nog meer passagiers 
een horizontale houding laat aannemen. Het eten laten we ons goed smaken 
en Jan krijgt thee in zijn bed. 
De steward vraagt ons of we voor hem een aantal overhemden door de douane 
willen nemen. We stemmen daarin toe.
Ik maak een aquarel op het bovendek dat geheel is verlaten.
Voorop de boeg staat eenzaam de “amper”, onze oude eend te schommelen 
bedekt met een laag zout die regelmatig aangroeit. 
Het is fascinerend de zee door de patrijspoort te zien. Ik kan er uren naar kij-
ken. Soms gaat de boot geheel onder water om direct daarna alleen de lucht 
te zien.
Wordt vervolgd.

Willem Manten

dagboek
flarden

Gedicht

Stamboom

Ja, zo is het gegaan.
Als jonge boompjes begonnen ze
elk aan één kant van de Iepenlaan.
Ze ritselden, ruisten, rapten,
als een uitbundig kind.
Ze dartelden, dolden, dansten,
op het lied van de wind.

In een nieuwe lente
bloeide hun jurk als een roze wolk.
Voor het eerst keken ze elkaar echt aan,
anders nu, en wilden wat dichter staan.
De uiteinden van hun takken 
tastten elkaar voorzichtig af
tot de twee iepen
elkaar omarmden
en één boom werden. 

Ja, zo is het gegaan. 

Riet Wille
Plint 12, Van de bomen en het bos



Het Leeuwenhof
Het Leeuwenhof, goed verscholen in de tuin
van de paters Karmelieten, heeft een lange 
geschiedenis.
Wellicht reeds ten tijde van de kruistochten werden in 
de prinselijke hoven -voornamelijk in de Franse, Italiaanse en Duitse- dieren-
parken in stand gehouden waarin vooral exotische dieren bijeengebracht wer-
den. De Bourgondische hertogen die op geen enkel gebied voor de grootsten 
der aarde wilden onderdoen, zorgden er voor dat de bezoekers van hun Hof, 
iets te zien en te genieten kregen waarover ze letterlijk en figuurlijk naar huis 
konden schrijven. 
Menagerieën en de daarbij horende beesten"spelen" waren niet alleen dood-
gewone modeverschijnselen, ze betekenden voor de adellijke dames en he-
ren aangename tijdverdrijven die de oorlogspleziertjes en toernooigenoegens 
moesten vervangen. 
Dus hadden onze graven-hertogen binnen de muren van hun Gents Hof een 
menagerie in het leven geroepen; de Gentse menagerie werd het Leeuwenhof 
genoemd.  Destijds was er geen meer tot de verbeelding sprekend dier dan een 
leeuw.

peerdemuile
*

het leeuwenhof
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Niet alleen leeuwen!
Bovendien werd er steeds voor gezorgd dat één of meer leeuwen present wa-
ren. Ook beren, wolven, lynxen, luipaarden, hoefdieren, roof- en andere vogels
zaten achter traliewerk. Waar kwamen al die beesten vandaan?  Sommige 
aangekocht, andere tegen lotgenoten geruild, nog andere waren een geschenk. 
Wie zich vooral uitsloofde voor het verwerven van leeuwen was de keizer zelf.
Nog tijdens het leven van keizer Karel had de hertogin van Lotharingen een 
bezoek gebracht aan de stad  en vanzelfsprekend aan het Leeuwenhof waarbij 
ze uitermate goed ontvangen werd. Voor dat onthaal was ze het Stadsbestuur 
ten zeerste dankbaar en daarom had ze vanuit Lotharingen een jonge leeuw 
opgestuurd. Voordien had ze een luipaard en een beer doen toekomen.
Het Leeuwenhof deed zijn naam alle eer aan en steeds waren er verschillende 
leeuwen: vier waren er in 1550 en 1554, vijf in 1541, zes in 1549 en 1551, zeven 
in 1543, acht in 1548, negen in 1544-45-46. 
Sommige heetten Flandria, andere Bourgogne, nog andere Austria.

Albrecht Dürer
Wilden de bezoekers een herin-
nering van een of ander wild 
beest meenemen, dan fabrikeer-
den zij er zelf één.
Zoals de grote Duitse schilder 
Albrecht Dürer dat trouwens in 
1521 gedaan heeft. Van de 10 
dagen die hij in dat jaar te Gent 
doorbracht (5-14 april) maakte 
hij een gretig gebruik om (waar-
schijnlijk) de indrukwekkendste 
der aanwezige leeuwen in beeld te brengen. In het dagboek dat hij zorgvuldig 
bijhield, noteerde hij: "Daarna heb ik de leeuwen gezien en heb er één getekend met 
zilverstift". 

Spelen met dieren!
Elke gelegenheid was goed om "spelen" met en door dieren te laten opvoeren. 
Onder deze buitenissige acteurs behoorde ook de olifant!
Als we van "spelen" spreken hebben we het natuurlijk over gevechten waarvan 
menig dier de "speler" was. 

Een zeer gedetailleerd verslag vermeldt : 
"Ik vernam dat er in 't Prinsenhof een muilezel was, een erg woest beest, bijtend en 
uitslaand. Het werd dan ook voor een leeuw geworpen ten aanzien van het volk. Want 
te Gent houdt men steeds leeuwen in een kuil. Toen dus de leeuw en muilezel in 
arena waren aangevoerd, werden ze door hun meesters aangehitst. En razen dat 
de muilezel deed! Hij begon de grond te graven en uit te slaan. Maar de leeuw ge-
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selde de grond met z'n staart en brulde vervaarlijk. Dan schudde hij zijn manen, sprong 
op de ezel toe en met zijn voorklauwen opslaande, hieuw hij vel en vlees van de muilezel 
af, legde diens rug bloot tot op de ribben en liet hem voor dood liggen ( ... )". 

Het was dus wel nodig om de vechtende dieren aan te hitsen want het volk 
kwam van heinde en ver kijken. Maar op  17 juli 1549 liep het op een komische 
manier anders af. 
Ter ere van keizer Karels zoon, Filips, had de magistraat de dag voordien een 
exquis diner aangeboden voor de toekomstige koning. De hoge gast en zijn tal-
rijk gevolg werd natuurlijk ook een fijn nagerecht voorgeschoteld: een toernooi 
uit te vechten door een leeuw en een paard: het vreselijkste dat men ooit te 
zien zou krijgen! 
Helaas! Met een sisser liep het tweegevecht af! De wilderik toonde zich zo 
zacht als een lam en zo vredelievend als een duif. Hij dacht er gewoon niet aan 
het paard een haar in zijn weg te leggen. Wat een catastrofe! Wat stond er de 
gulle gastheren anders te doen dan paard en leeuw naar hun stal of muit te 
doen stappen? 

Doodgebeten door een beer
Het liep niet altijd zo  goed af! Enkele weken voordien namelijk op 14 juni was 
een stalknecht, een zekere Cornelis, de bewaarder van de leeuwen, doodgebe-
ten door een beer! Hij wou de beer te eten geven en de harde brok eten kreeg 
hij niet door de tralies zodat hij de deur opende en door de beer in de kuiten 
gebeten werd. Hij viel voorover met zijn aangezicht op de grond zodat de beer 
hem het vlees afknaagde van de billen en waar hij vlees vond. Hij leefde nog 
wel een half uur en durfde niet te roepen...

Bron: M. Van Wesemael, Gewezen Prinsenhof van Gent, zijn tijd, zijn groei, zijn 
streven, zijn tijdgenoten wel bekend. In woord en beeld beschreven

Wouter De Canck 

* PEERDEMUILE: Keizer Karel was niet moeders mooiste, hij had een nogal prominent aanwezi-
ge kin, in het Gents een peerdemuile. Een idee van de omvang van de afwijkingen krijgen we door 
een onderzoek dat uitgevoerd werd op de mummie van Karel V in de negentiende eeuw (mummie 
want het lijk van de keizer werd gebalsemd). Kort na het overlijden van Karel in 1558 werd zijn 
stoffelijk overschot bewaard in het klooster van Yuste. In 1573 liet zijn zoon Filips II deze resten 
een tochtje van 200 kilometer maken om een nieuwe rustplek te vinden in de kloosterkerk van het 
Escorial. Driehonderd jaar later werd het graf geopend waarbij de Spaanse schilder Rico de Ortega 
schetsen maakte bij wat de onderzoekers te zien kregen. Een mooi zicht was het niet. Direct viel 
op dat de mummie gekenmerkt werd door een vooruitstekende kin, gesperde tenen en een klein 
gestalte, niet bepaald de kenmerken van een adonis. Een schril contrast dus met de talloze weer-
gaven door portretkunstenaars waarbij Karel wordt afgebeeld als een stralende imposante figuur, 
denken we maar aan de heroïsche weergaven van de keizer door Titiaan. 
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fotowedstr i jd

Niet zo moeilijk vorige keer. 
Voor wie het toch niet vond, vooral 
de kleuren moesten je op het
spoor brengen. 

Li Verschaeve en Victoria Verfaillie 
vonden de juiste oplossing maar 
Li was de eerste en ontving dus een 
ontbijtbon.

Nieuwe opgave 
Waar zien we dit fruitige sierstuk. 
En neen, het is niet de opzet van 
de piece montée bij onze 
nieuwjaarsreceptie 
(zie elders in dit boekje). 

De eerste juiste inzending via 
info@prinsenhof-gent.be 
ontvangt een bon voor een ontbijt
bij BOON. 

Patrick Cohen



“Wanneer er iets te stelen is
dan steel ik het” - Pablo Picasso.

Ondanks pestkop Corona het mij wou verhinderen,
heb ik het toch gedaan. Koppel Patrick en Deken 
Katia hebben ons buurthuis een tint topfotografie geschonken met aspecten van 
verwondering, nostalgie, surrealistisch denken met zelfs een korrel erotiek in de 
vorm van een mooi kontje met onbevangen antwoord.
 
Het werd meteen duidelijk bij het zien van de eerste foto dat de vakantiekiekjes in 
het meervoud van ontelbare keren gezien geen zitje kreeg. Oef! Een visie en vooral 
het moment vastleggen was de indicatie van hoe kunstfotografie moet. Zo deed 
de reeks maskers -hierbij laat ik bewust duidelijkheid achterwege om de niet zie-
ners hun afwezigheid te storen in hun ongelijk- mij denken aan de beangstigende 
schilderijen van de Chirico maar nog meer aan videokunstenaar Javier Télliers Oe-
dipus Marshal 2006. Het deed mij huiveren maar, met een achtergrond alsof beelden 
geplukt uit In The Mood for Love-film van Wong Kar-Wai, uiteindelijk met een soort 
gemoedsrust waarmee het personage in het reine komt. In een ander drieluik, zo u 
het zo noemen wilt, refereren de foto's naar een Britse sciencefictionfilm: The Man 
Who Fell to Earth. Ook hier weet de fotograaf waar de klepel hangt en voegt zo extra 
zuurstof toe aan de kenners van de film.
 
Een echt drieluik was de compositie Rood-Groen en al weet ik niet of het de juiste 
benoeming is, steun ik mij op de gekende gedragscode van Rodin wiens journalis-
tieke ontmoetingen gericht waren op het benoemen van zijn gemaakte kunst om 
zo tot een titel te komen. Zodus, al ben ik geen journalist, benoem ik het compositie 
Rood-Groen. Dat het met de teloorgang van de rabotbuurt te maken heeft, was dui-
delijk, alsook de kritiek de politiek die zichzelf met de heropbouw van deze buurt 
in de voet schoot. De 3 torengebouwen die in de loop van 40 jaar mismeesterd 
degradeerden tot gettosilo’s en nu vervangen worden door gated communities, een 
recept voor nieuwe gettovorming volgens de fotograaf. Daarnaast zag ik nostalgie 
met -een in naderend onweer lopende- Katia in de stad die mij aan een iconische 
foto van James Dean deed denken.
 
Zoveel en nog meer te zien zoals een rode paprika in even rode damesschoen waar 
dan de geest van Dali dwaalt of was het toch Magrittes La trahison des images.
Katia en Patrick lieten ons meer dan genieten, ze lieten ons zien waar fotografie 
uiteindelijk om gaat.
 
Jacky

La Trahison
des images
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Lijnen, Rabotstraat, foto van Patrick Cohen
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PAASspreekwoorden:

"Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen"
= iets wat nooit zal gebeuren

"Dit zijn vijgen na Pasen"
= iets doen wat te laat komt

En jij?
Wil jij ook met je tekening in het krantje? 
Met een tekstje? 
Met een foto van je legokunstwerk of kleiwerk 
of wat dan ook?

JA!
Stuur het dan op naar 
info@prinsenhof-gent.be of in de brievenbus
Abrahamstraat 10.

Vermeld je naam en straat op je tekening.

de kleine
keizer karel
  tekst?
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Het leven van Loe.

Hoi ik ben Loe. Ik ben een meisje van 10 en mijn ouders zijn homosexueel. Mijn 
leven was perfect tot ik veranderde van school. Jij kunt misschien zelf tegen 
homosexualiteit zijn, maar ik vind het perfect, de kinderen van mijn vorige 
school vonden het ook perfect. Maar niet iedereen, en dat merkte ik al snel op 
mijn nieuwe school. Maandag 11 maart. Lieven maakt mij wakker. Lieven is 
één van mijn papa's. Ze zijn allebei super. Ik doe mijn kleren aan en ga naar 
beneden. Papa Jan heeft een boterham met choco gemaakt. hij doet even gek 
en tilt me op en we lachen. Ik doe mijn haar en eet de boterham op. Ik vertrek 
met de fiets naar school. Om alles duidelijk te maken zal ik het verhaal vertel-
len. Op mijn eerste schooldag was iedereen lief voor mij en wou bevriend met 
mij zijn. Er was een meisje Loes, zij vroeg aan mij hoe mijn ouders heten. Ik 
zei: "Lieven en Jan". "Is Lieven je mama?", vroeg Loes. "Nee, mijn papa", zei ik "2 
Mannen, Ei!" riep ze en liep weg.

Sindsdien word ik gepest. Loes zei het aan heel de school en iedereen lachte 
me uit. Mijn papa's mogen dit nooit weten. Ze zullen heel verdrietig zijn en dat 
wil ik niet. Er zijn al genoeg mensen die hen scheef aankijken.

Vandaag in de 10-uur speeltijd kwam er een meisje naar mij. "Zijn jouw ou-
ders homosexueel?". "Ja", zei ik met schaamte. Ik weet niet wat er was, maar 
ik schaamde me voor mijn ouders, ik was altijd zo trots op mijn ouders, maar 
nu schaamde ik mij.
Ze zei: "Cool." "Wat?" zei ik, "Cool?". Ik vertelde mijn verhaal en zen zo werden 
we vriendinngen en zo gingen mijn eerste dagen op school.

Vandaag is het dinsdag 12 maart. Jan maakt me wakker. Hij kietelt me eerder 
wakker eerllijk gezegd. Lieven heeft musiek opgezet, dat hoor ik. Ik ga naar 
beneden en begin te lachen. Hij maakt pannenkoeken voor mij maar in zo een 
grappige scholt. Ik help hem met bakken. Jan zet de muziek luider. Het wordt 
echt een feestje. Zo verliezen we de tijd uit het oog. "Loe, we gaan te laat zijn op 
school! "Moeten we meegaan?" vragen ze. "Nee", zeg ik snel, "Ik zal wel alleen 
gaan." Als mijn ouders zouden meegaan dan zullen de pesterijen alleen erger 
worden. Als ik op school aankom, is het al speeltijd. Lyla (mijn enige vriendin) 
loopt naar mij en ze zegt liegt tegen de juf hoe je te laat bent, want op te laat 
zijn is de school super streng. In de klas lieg ik dat ik mijn boekentas ben 
vergeten. In de middagspeeltijd zit ik met Lyla aan tafel. Ik ga naar het toilet. 
Ik merk al snel dat Loes en co mij aan het achtervolgen zijn. Aan de oiletten 
staan ze buiten te wachten. Ik weet dat ze er staan, dus ik blijf zitten. Na 2 mi-
nuten beginnen ze te schelden. "Homohoertje, alle Loe's zijn homo's. Fuck you 
slet, bitch." Vanbinnen breekt mijn hart, maar van buiten doe ik alsof dat het 
me niets kan schelen. Dan gaan ze uiteindelijk weg. Ik ga ook weg naar Lyla. 

zij is de enige die weet dat ik gespest wordt. Maar ik heb haar wel al duidelijk 
gemaakt dat niemand dit mag weten. Ik wil er ook niet aan doen. Die avond 
ga ik met mijn ouders naar een restaurant. Maar je kan je niet voorstellen hoe 
moeilijk het is om te doen alsof aales in orde is als je wordt uitgescholden op 
school. Ik vertel normaal alles aan mijn ouders. Vanavond bestellen we ge-
woon pizaa omdat ik zeg dat ik heel moe ben. Dat is het eerste moment dat 
mijn ouders iets in de gaten beginnen te hebben. "Loe moe? Dat kan niet." Na 
een tijdje begin ik me meer en meer in mijn kamer op te sluiten. In mijn kamer 
begin ik mezelf van alles te verwijten.

Het is nu zaterdag 25 april. Het is al heel lang geleden dat ik iets heb verteld.
Ik heb deze dag uitgekozen omdat ik morgen jarig ben. Ik zal een korte samen-
vatting proberen te geven over de laatste dagen.
De eerste dagen ging alles normaal, alé wat je normaal kunt noemen. Na 2 we-
ken begonnen de pesterijen echt zwaarder te worden, het begon met geweld. 
Daarom begonnen mijn papa's ook door te hebben hoe het in elkaar zit.
Ik heb nog steeds niet gezegd dat ik gepest wordt. Maar ze beginnen wel boos 
te worden door de onzekerheid die ik ze geef. Zonder dat ik het wist begon ik 
depressief te worden. In mijn kamer was ik alleen maar aan het wenen. Ik at 
niet meer, ik ging niet meer naar school, ik sloot mezelf op in mijn kamer. Mijn 
ouders gingen kapot en dat is niet wat ik wil. Dus ik heb geen andere keuze 
en ga het dus vertellen. En nu sta ik op de trap doodsbang hoe ze zullen rea-
geren. Ik sta aan de laatste treden. Ik doe de deur open. Mijn papa's kijken op 
en omhelzen me. Ik vertelde alles, ik huilde en ze huilden met me mee. Die 
nacht voeld eik me veel beter. Nu zijn we juni. In de klas praten we nu veel over 
homosexualiteit. De pesterijen zijn opgelost en uitgepraat. En op deze school 
vinden we homosexualiteit oké. Loes en co zijn mijn vriendinnen geworen en 
alles gaat weer gewoon.

Geschreven door: Amma Bodiang
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zondag 26 april 2020
3de weggeefevent

vrijdag 15 mei 2020
muziekoptreden Zulema 
Frey Sturtewagen en Gerry D'Haeyer

vrijdag 5 juni 2020
afterworkevent op de Lievekaai vanaf 18.30 uur

zaterdag 20 juni 2020
roei-initiatie met Ronny van 14.30 uur tot 16.30 uur
 
21 augustus - 6 september 2020
kunsttentoonstelling Jacky Vandersaenen   

Voor eventuele onverwachte wijzigingen:
houd de infokasten in het oog!
 

agenda



ContactEN
Dekenij Prinsenhof VZW
Prinsenhof Cultuur VZW

Katia Vandendriessche
Rabotstraat 81
0474 74 05 83
info@prinsenhof-gent.be

Buurthuis Zilverhof, reservaties & beheer
Leo Verlinden
0497 46 61 54
verlinden.leo@gmail.com

Wijkinspecteur
Hakim Ben Akari
09 266 61 30
PZ.Gent.Wijk.GentCentrum@police.belgium

Abrahams tuin
Sleutel ophalen, kan bij:
Laike (Abrahamstraat 12)
Riet (Abrahamstraat 16)
Audrey en Ary (Abrahamstraat 34)
Steven (Bonifantenstraat 14/002)
Sabine (Gewad 10)
Tom (Jan Botermanstraat 1)

Wijkregisseur, verbindingsambtenaar tussen stad Gent en de buurt
Karen Leyman
09 266 57 24,
karen.leyman@stad.gent

Babysitters in de buurt
Josefine De Canck, 0471 22 26 70, josefine.decanck@hotmail.com
Mathilde De Canck, 0471 08 16 15, mathilde.decanck@gmail.com
Annabel De Canck, 0471 41 84 56, annabel.decanck@gmail.com
Pia Vandeputte, 0468 13 57 67, pia.vdp@telenet.be
Mathilde Depoortere, 0471 92 15 16, mathilde.depoortere@hotmail.com
Silke Van Bruyssel, 0494 62 34 07, silke.vanbruyssel@student.kuleuven.be
Eva Luna Van Hijfte, 0471 91 14 12, evaluna.vanhijfte@gmail.com
Johanna Daems, 0489 60 98 65, johannadaems@hotmail.com
Marie Coulembier-Vandelannoote, 0498 62 28 78
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Wil je nog sneller op de hoogte zijn van het reilen en zeilen in de buurt? 
Schrijf je dan in op de besloten facebookgroep van de buurt:
bewoners Prinsenhof Gent. Aanmelden via joos.claus@skynet.be

Volg ook de info en agenda op de startpagina van onze website:
www.prinsenhof-gent.be.
Je kunt je er ook inschrijven voor de mailinglist, zo ontvang je een mail-
uitnodiging voor onze activiteiten.

Heb je informatie of suggesties voor de website, richt je tot Sara in de Hostel 
De Draecke, Sint-Widostraat 11

Colofon
Deze Kleine Keizerkrant
kwam tot stand door de inbreng van:
 

Amma Bodiang
Marie Boulard
Patrick Cohen
Laike Creyf
Mieke De Buck
Wouter De Canck
René De Herdt
Regine De Loose
Sara Geysels
Willem Manten
Patrick Schlich
Chow Tonté
Lut Van Akoleyen
Katia Vandendriessche
Jacky Vandersaenen
Niek Vermeulen
Michel Vlaemminck
Riet Wille



creatie & realisatie: www.la-voila.be


