
III

ONDER DE ZANG VAN DE BEIAARD

Omstreeks het midden van de XVII eeuw was er te
(lent een << politiemeester >>, inspecteur van de werken, die
f ustus Billet heette.

Billet hield van zijn beroep en van zijn stad. Hil heeft
()ns nauwkeurige en gedetailleerde inlichtingen nagelaten
over cle toestand van straten en monumenten in die tijd.
I lij noteerde met een merkwaardige voldoening dat er her-
stcllingen werden uitgevoerd aan het belfort. Het'uverd na-
rrrclijk voorzien van een nieuw uurwerk en eveneens van
t'cn beiaard.

Een klokkespel met veertig klokken !

Veertig klokken, die gegoten werden door Pieter
Ilémony, afkomstig uit Zutphen,

Zii werden gegoten uit de brokstukken van de oude
stormklok, < Klokke Roeland >>.

Hoe heeft Billet ons dit kunnen meedelen, zonder er
lrij te rillen ?

Aldus zal het tampen van de stormklok vervangen
worden door de zang van het klokkespel !
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FIet is een feit dat de stoere stad gedurende cle drie
volgencle eeurù/en in een diepe sluimer verzonken ligt. Gent
zal een tamelijk provinciaal leventje leiden.

Kan men echter van
met Gent ?

Het repertorium van
seling I

Àngelus-klokies
Vroeger dan de zang van de beiaard hoorden de

Gentenaars reeds het geklep van ontelbare klooster-
klokjes.

De regering van de aartshertogen Albrecht en Isa-
bella, clie het eerste derde van de XVII eerlw bestrijkt, was
inderdaad de tijd van cle Contra-Reformatie. Tild van
vroornheid, van paters en kloosterzusters. Het zal wel in
die tilcl geweest zijn dat het stadhuis zijn strenge voorgevel
in Renaissance-stijl kreeg, doch het stadhuis irad rveinig
belang in deze periode.

Wel belangrijk was het feit dat de Aartshertogen na
de verovering van Oostende in 1604 de broederschap van
de Heilige lozef stichtten in de Sint'Salvatorskerk; dat
oude kerken gerestaureerd werden, zoals clie van de Au-
gustijnen; dat er nieurve herken gebouwd werden zoals die
van de lezuïeten, waarvan het klooster gebouwd rverd in
de Voldersstraat; en dat bijna overal de vrome instellingen
als het v/are uit de groncl opschoten.

Niet alleen de Jezuïeten kwamen, De Karthuizers ves-
tigden er zich, de Capucijnen; de abdil van Baudeloo

eentonigheid spreken in verband

het klokkenspel is zo vol afwis-
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ontstond, het klooster van Ter Haegen. Men zag er de
zusters Bernardilnessen van Oost-Eeklo zich vestigen, de
Karmelietessen of Theresiennes, de Engelse Benedic-
tinessen van de Sint-Pietersnieuwstraat, de Dominikanes-
sen van het Nieuwland, de zusters Cisterciënzerinnen van
het Nieuwenbos, de Recolletten van de Nederkouter. Alles
te zamen een en dertig vrourwengenootschappen !

Het overdreven aantal kloosters werd weldra alarme-
rend, zodat de stadsmagistraat zich genoodzaakt zag
strenge maatregelen te nemen om de uitbreiding ervan
tegen te gaan.

Men zou zich kunnen afvragen of de beiaard niet een
soort reactie was tegen overdaad van Angelus-klokken...
Hoe het ook zij, In 1629 begon men de bouw van het prach-
tige Sint-Pieters Oratorie. Het werd opgetrokken in lta-
liaanse stijl, in de meest zuivere barok. De bouwers ervan
hebben zich duidelilk geïnspireerd op de Sint-Pieters-
basiliek te Rome.

De bcrrokstiil
Van 1622 tot 1657 was Antoon Triest bisschop te

Gent. Hii is êên van de beroemdste prelaten die de
bisschopszetel van de Sint-Baafskathedraal bezet hebben.

Antoon Triest was een apostel van de naastenliefde.
Hil bekommerde zich om het lot van de wezen. Aan hem
hebben we de << Kuldersschool >> te dank te Gent
werden de wezen Kulders genoemd -, evenals de << Blau-
we Knechtjesschool >> en de << Blauu'e Meisjesschool >> -de wezen waren immers steeds in het blauw gekleed te
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Gent. Hii trok zich het lot aan van landlopers en bedelaars.
Aan hem hebben we ook het << Rasphuis >> te danken.

Antoon Triest helde lichtelijk over naar het fanse-
nisme en hil ondervond ernstige moeilijkhecien wegens
zijn sympathie voor de ideeën van Port-Royal, en de an-
tipathie die hi; sindsdien de lezuieten toeclroeg. Hii werd
zelfs door paus Innocentius X met de banvloek bedreigd.
Doch Triest was bovenal een maecenas. In 1654
liet hij zijn mausoleum beeldhouwen door de grootste
kunstenaar van die tild, ]erome Duquesnoy, die een bekend
jansenist was en die hetzelfde jaar nog ter dood gebracht
werd wegens misdaden die met ketterij niets te maken
hadden. Alle kunstenaars waren beschermelingen van
de Gentse bisschop.

In deze tijd schilderde Rubens zijn beroemde < Roe-
ping van Sint-Bavo >>, die nog in de kathedraal hangt. Van
Dllck maakte eveneens in deze tijd zijn bewonderensrÀ/ââr-
dige << Kruisiging >>, dle zich in de Sint-N4ichielskerk
bevindt.

Wat later, in 1664, zal Gaspard de Crayer Antwer-
pen verlaten en zich te Gent vestigen, waar hiy talrilke
kerken versieren zal met mooie schilderijen. Ziin tech-
niek is wat emfatisch, hetgeen echter zeer goed overeen-
komt met de barokstijl.

Gentse berichten
Op 1 januari 1667 liet Maximiliaan Graet de < Gent-

sche Post Ti;dinghe >> verschijnen. Dit was de eerste
Gentse krant, de voorloper van de latere << Gazet van
Gent >>.
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In die tijd waren er te Gent 494 straten, 6.6AT hui-
.:t'n, l8 geneesheren, 30 apothekers, 60 advocaten, 64. pro-
( rrreurs, 8 deurwaarders en een << Berg van Barmhartig-
lrt'icl >> die buitengerwoon veel werk had. Dit laatste detail
ro,x-rt voldoende aan hoezeer de stad verarrnd was. Racine,
,lic Gent l0 jaar later bezocht, liet niet na op harde
rviize te onderstrepen hoezeer de stad vervallen was.

l)eze stad, zegt hil, die vroeger zo vetmaard was, die
,'t'r'tijds haar heersers de wet stelde, die er prat op ging
l)rrrijs te evenaren. >>

Helaas, de Gentse krant zallange tijd overladen wor-
rlt'n met slecht nieuws : ellende, angst, epidemieên, hon-
,;t'r'snood, oOrlOg !

Inderdaad, Lodewijk XIY aaruelde niet ons de oorlog
tt' verklaren.

De namen van zijn maarschalken verwekten vrees en
rrf.schrik te Gent. Vauban, Louvois, Humières I Humières,
,lic er zich op beroemde, in een brief gericht aan Louvois,
,lirt hij << rond Gent de mooiste plaatsen van de wereld in
,lt'as geiegd had. > Humières, die in 1678 Gent verovercle
('n er zoveel onheil bracht. Later zal het Boufflers zijn.
I);r:rrna lag er in i701 opnieuw een Frans garnizoen te
(]cnt, toen de kleinzoon van de Zonnekoning, Philips V
vln Anjou, koning van Spanje geworden was.

Ten slotte leidde in 1706 de hertog van Marlborough
cr de Engelse troepen binnen. In 1709 maakte de afschu-
wclilke winter te Gent talloze slachtoffers.

Neen, de Gentse berichten \Maren weinig opwekkend.
Maar ondanks alles speelde de beiaard.
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De beiaard zong van hoop op betere dagen" En die
rl;rqefl zullen aanbreken, zodfa het Spaans bewind een
,'rrrcle zal genomen hebben. In 1 713 begon de Oostenrijkse
lrjtl.

Dit was de achttierrde eeuw, de eeuw van de kant en
r',rrr de verlichting.

Kcrnt
Onder de regering van keizer Karel VI begonnen de

( lt'ntenaars opnieuw te spinnen en te weven. Geen wol
,rr,'cr echte de lakennijverheicl was uitgestorven

"',rirr vlas. ln 1720 vervaardigden ze 73.000 stukken lijn-
rr,;r,rcl. Het is dan eveneens dat de kantnijverheid haar
lroocltepunt kende. Duizenden vrouwen, meisjes, kinderen
lr;rnteerden de klossen met feeënhanden. Een afmattende,
1'r'irchtige, doch weinig betaalde arbeid.

In 1740 volgde Maria-Theresia haar vader Karel VI
.p. ps Staten van Vlaanderen boden haar een prachtig
,1t'schenk aan : een kanten japon met verscheidene boven
,'lli,irar aangebrachte falbalas, een kunstgewrocht dat on-
tt'llrirre uren werk gekost had, Ze was zo ontroerd door dit
,1t'schenk dat ze beloofde haar portret te laten schilderen,
rrrt't dit kleed aan. Ze zou het schilderij daarna naar Gent
l,rtcn sturen. Maerten Meytens vervaardigde het.
Mrrar het kwam slechts vijf jaar later te Gent. De
l;r'irnse troepen hadden inderdaad ondertussen het land
lrt'zet. Lodewijk XV had de overwinning behaald te Fon-
t{'noy. Hil trok Gent binnen de 25 juli 1748, vergezeld van
,'ijrr maarschalk de Saxe. Deze laatste nam zijn intrek in
,lt' woning van de burggraaf van Nieuwpoort, een prach-
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tig huis, gebouwd in de rococo-stijl van die tijd. De rnââr-
schalk berokkende er een schade van vier duizend gulden.

Gelukkig werd hetzelf.de jaar de vrede getekend te
Aken. In een roes van vreugde vierden de Gentenaars het
vertrek van de bezettingstroepen die hun stad geruïneerd
hadden. Met vreugdekreten werd de vertegenwoordiger
van Maria-Theresia, haar schoonbroer, Karel van Lorrei-
nen onthaald. Te zijner ere zong de beiaard bil de feeste-
lijkheden. De prins nam deel aan een boogschutterswed-
strijd, die de l0 september 1752 gehouden werd op het
Wapenplein. Door een groot toeval slaagde hii erin
de << gaai >> af te schieten, dit te midden van een dolzinnige
feeststemming.

Dit roemvolle feit werd door de schilder Pieter van
Reysschoot op het doek vereeuwigd...

Het portret van de keizerin in de kanten japon werd
in het stadhuis opgehangen.

Het is nog steeds te zien.

...Gn de Verltchting
Maria-Theresia was misschien wel het meest typische

voorbeeld van de heersers uit die tijd, die men de << V€r-
lichte despoten >> noemt. << Verlicht >> omdat zij beïnvloed
werden door de ideeën van filosofische en filantropische
aard, die door de Franse filosofen naar voren gebracht
waren, Deze ideeën worden in het Frans aangeduid door
<< les lumières du siècle >>, << de lichten van de eeuw >>. De
keizerin deed zeer veel voor Gent. Ze werd daarin bilge-
staan door ijverige en verstandige medewerkers. Eén van

Nr 24. Vleeshuis
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hen was Vilain XIIII. Het is onder zijn impuls dat het ka-
naal Gent-Brugge, dat Gent in verbinding met de zee
stelde, beëindigd werd. De inhuldiging ervan vond plaats
de 27 december 1759. Om cle Leie met dit kanaal te ver-
binden werd de <Coupure >> gegraven door de wijk van
Akkergem. Er werden geperfectionneerde draaibruggen
geslagen. Een voorbeeld hiervan is de <<Verlorenkostbrug>>.

Het is precies aan de oever van deze Coupure dat
Vilain XIIII zijn beroemd << Tuchthuis >> bouwen liet tus-
sen 1772 en 1775, Dit is de eerste strafinstelling van de
wereld. Een model-gevangenis, waar de veroordeelden
nuttig werk verrichtten, waar landlopers een ambacht leer-
den en jonge nietsnutten uit goede families wederopgevoed
werden. Deze gevangenis werd later bestemd voor de ter-
doodveroordeelden en werd ten slotte afgeschaft in 1939.
Een andere gevangenis, een gemeentelijke deze keer, werd
gebouwd tegen het belfort. Het is de << Mammelokker >>. In
1779 werd het pakhuis gebouwd.

Naast lilnwaad werd nu eveneens katoen geweven.
Het oude corporatisme is verdwenen. De nieuwe nijver'
heid wordt op kapitalistische leest geschoeid,

In 1777 wordt de eerste of ficiële school, << Theresiaans
College >) genoemd, geopend in het vroegere Jezuïeten-
college.

AI deze vernieuwingen maakten deel uit van een
groots << Verlichtingsprogramma >>.

]uist in die tild werd ook de eerste straatverlichting
aangebracht... Een wijze maatregel voorwaar, als men
overweegt dat Gent in 1784 op 50.000 inwoners 12.000
behoeftigen telde...



Tromgeroffel
Men mag niet vergeten dat het < licht >> vanuit

Frankrijk straalde. Mensen die er een standing op na
hielden, spraken Frans in die tijd. Het waren elegante
lui die een goed leventje leidden. Op de wapenplaats,
n" 28 

- 
waarlilk, de vroegere Kouter was wel het hart van

het achttiendeeuwse Gent - sf6af nog steeds het f.raaie
huis, dat men de << Club der Nobelen )> noemt en dat in die
tijd het verblijf was van de markies de Falligand. Er wer-
den menuetten gedanst; er werd gekeuveld over politiek,
filosofie en literatuur. Het literaire genootschap << La So-
ciété littéraire >> heeft er trouwens nog ziin zetel.

De << verlichte geesten >> zouden echter een ernstige
crisis doormaken. De zoon van Maria-Theresia, lo-
zef.lI, de << keizer-filosoof >>, legde zulk een hardnekkigheid
aan de dag om zijn onderdanen te << verlichten >>, dat hij
door de Brabantse Omwenteling uit het land verdreven
werd. Op 13 november rukten de patriotten met slaande
trom Gent binnen. Een zoveel als doodgeboren < Belgische
Republiek >>, die volledig reactionairwâs, werd uitgeroe-
pen. Het was voor de Gentenaars een uitstekende gele-
genheid om de oude << Collace >> tot nieuw leven te wekl<en,
dit onder oorverdovend lawaai !

Doch het lawaai was nog veel overweldigender toen
de << lichten >> zell drie jaar later, dag voor dag, Gent
bereikten. Ze k:wamen samen met het Franse leger, onder
leiding van generaal [,a Bourdonnaye en hun komst werd
met een zulkdanig tromgeroffel aangekondigd, dat de
beiaard z'ûreeg. Op l3 november 1792 werd de vrijheids-
boom geplant op de Vrijdagmarkt !
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Vi;f maanden later vertrokken de Franse troepen,
doch op 4 juli 1794 namen ze Gent opnieuw in, onder het
bevel van Pichegru. Deze keer bleven ze er twintig jaar.

En wat betreft de << verlichting >> : de kerk van Baude'
loo werd de tempel van de godin Rede; Sint-Michiels, de
tempel van de Wet.

Een uitzinnige ]acobijn, de commissaris-generaal Du
Bosch, liet alle kloosters sluiten. Tildens het Directoire
werd de Sinte-Pharaïldekerk gesloten, de Onze-Lieve-
Vrouwekerk van Sint-Pieters, de kerk van de Recoletten
en de meeste kapellen eveneens.

De andere heiligdommen werden ontwijd. De pries-
ters werden opgejaagd. Het was de << beloken tijd >>, de
tijd van de geheime missen... Op 12 oktober 1798 klonk
opnieuw tromgeroffel... De boerenkrijg begon te Over-
meire, vôôr de poorten van Gent.

Boncpcrte en Lieven Bcuwens
Toen Bonaparte eerste consul werd, kwamen rust en

orde terug. Gent werd de hoofdplaats van het de-
partement van de Schelde. In 1800 werd Faipoult er tot
prefect benoemd. Hil was een uitstekend ambtenaar en
bleef op zijn post tot 1808. Hetzelfde jaar rverd f,ieven
Bauwens burgemeester van de gemeente. Hii bleef het
echter slechts enkele maanden. Het is nochtans in het offi-
ciële uniform van Frans burgemeester en met het Legioen
van Eer gedecoreerd dat hij afgebeeld is op zijn stand-
beeld. En terecht, want Bonaparte had het op prijs gesteld
zijn verdiensten, niet als goed Fransman - wat Bauwens
nooit was - maar als goed Gentenaar, fe belonen.

Lieven Bauwens was een rijke looier die, om de rijk-
dorn van zijn stad op te voeren, het besluit nam < Mull
Jenny >>te gaan stelen in Engeland. Dit op levensoevaar.
Fiet betrof een mechanische weefstoel met << vliegende
schietspoel >>, uitgevonden door Hargreaves en afgunstig
door de Engelsen bewaard. Lieven Bauwens gino naar
Engeland werken als arbeider in een fabriek, waar hij de
inachines natekende. Tegelijkertijd vestigde hil zich als
handelaar in koloniale waren, die naar het continent ge-
voerd werden, echter samen met gestolen machinedelen.
Doch hil werd ontdekt. Hil slaagde er in op een schip te
vluchten, werd achtervolgd door een oorlogseskader, ont-
snapte en kwam behouden te Gent aan. Op Piccadilly
Circus werd hil in beeltenis terechtgesteld cloor verhan-
ging. In 1789 richtte hij een fabriek op in het oude l(ar-
thuizersklooster waar nu de Fabriekplaats is. Dit was de
eerste mechanische weverij van het continent.

Niet lang daarna vervaardigden 3.000 arbeiders er
perkael, bombazijn, piqué, batist en alle andere mogelijke
l<atoenen stoffen.

In 1 805 werden door De Vos, en daarna in 1807 door
Rosseel, de eerste stoomrnachines iirgeschakeld. Dit had
voor gevolg dat Gent het << Manchester >> van Vlaanderen
rverd. De bevolking van Gent werd in één eeuw verdrie-
voudigd.

Het schijnt dat Bonaparte veel van Gent hield.
Op I 4 juli 1803 kwam hij er persoonlijk cle eerste

tentoonstelling van de nijverheidsprodukten, die in het
stadhuis ingericht was, bezoeken. I-Iii kwam er, als
lieizer nu, opnieuw in 1810. Hij stichtte te Gent een
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letterkundige vereniging, een vereniging voor Schone
Kunsten, een vereniging voor landbouw en botanica, een
school voor chirurgen, een muziekschool... Onder zijnbe-
leid werd de stad verfraaid, De straten werden opnieuw
gelegd in de vorm van << ezelsruggen >>. Een riolering werd
eveneens aangelegd. Hij liet kaden en bruggen bouwen.
Ruime open pleinen zorgden voor licht en lucht, zoals het
Sint-Pietersplein. Mooie fonteinen werden opgericht; de
pomp van de Zandberg draagt nog steeds de keizerlijke
arrend.

Een tegenstqnder : de bisschop
Napoleon had Monseigneur de Broglie tot bisschop

van Gent aangesteld. De Broglie stamde uit een oud adel-
lijk Frans geslacht. De prelaat kwam echter biina dadeliik
in conflict met de keizer in verband met diens concorda-
taire politiek.

Op 12 juli l81l werd hij midden in de nacht aange-
lrouden, gevangen gezet te Vincennes en gedwongen zijn
ontslag te nemen. Napoleon stelde een volgzamer bisschop
aan : Monseigneur de la Brue. De Gentse geestelijkheid
echter weigerde de nieuwe bisschop te gehoorzamen; het
seminarie kwam in opstand. Als tegenmaatregel verorden-
de Napoleon dat 193 seminaristen bij het leger ingelijfd
werden en naar het fort te Wesel aan de Rijn gestuurd.
De meesten kwamen er van ellende om.

Op 4 februari 1814 zag men te Gent de eerste kozak-
ken binnenrukken. Op 29 juni kwam de tsaar van Rusland,
Alexander I, te Gent aan. Op 26 maafi l8l5 kwam de
l<oning van Frankrijk, Lodewijk XVIII, eveneens naar



Gent. Napoleon, die teruggekeerd was uit zijn verban-
ningsoord Elba, had hem uit Parijs verjaagd. Lodewijk
XVIII logeerde in het huis van de graaf D'Hane de Steen-
huyse in de Veldstraat. Het was voor de Gentenaars een
ware ontspanning de corpulente koning een luchtje te zien
scheppen aan zijn venster. << Lowie die zweet >>, werd er
gegekscheerd. Wellington logeerde aan de overkant. Niet
ver van daar, in de Lakenstraat, zat Chateaubriand zich te
vervelen. Hii verafschuwde Gent : << een grote stad,
gromde hij, met verlaten straten I > Na Waterloo trok-
ken al deze groten weer weg. Monseigneur de Broglie
echter bleef. Hi; was opnieuw bisschop geworden. De ge-
vangenzetting had zijn strijdlust zeker niet verminderd.

Gent was nu de hoofdstad van de provincie in het
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, onder cle regering
van Willem I van Oranje Nassau.

De koning legde zijn Belgische onderdanen een Fun-
damentele Wet, een soort grondwet, op, rvelke de vrijheid
van eredienst vooropstelde. De bisschop begon dadelijk de
strijd. Hij publiceerde < het doctrinaal oordeel >>, verbood
zijn gelovigen trouw te zweren aan de nieuwe grondwet.
Dientengevolge werd hij vervolgd en ten slotte zaghii zich
genoodzaakt naar Frankrijk te vluchten. Deze keer kwam
hil niet terug.

Een "orcngistn: de burgemeester
Alles bil elkaar genomen was de Franse overheersing

voor Gent zeer gunstig geweest, De regering van Willem I
was het nog meer. Evenzeer als voor Luik.

De stad telde nu 80.000 inwoners. De burgemeester
Nr 26. Biitoke
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was zeker een man op zijrL plaats. Hii bleef er trouwens
nog lange jaren na de val van het Verenigd Koninkrijk.
Die burgemeester was Jozef van Crombrugghe, een
overtuigd << orangist >> en persoonli;ke vriend van de ko-
ning der Nederlanden.

Buitengewone gebeurtenissen deden zich voor.
Eerst en vooral, de stichting van nieuwe katoenfa-

brieken. De belangrijkste is wel de < Phenix >>, welke de
koning verscheidene malen kwam bezoeken. Daarnaast een
fabriek voor bronswerk in het oude Gravensteen. In 1820
werd een tentoonstelling over de nijverheid ingericht. In
1825 werd een handelsvereniging gesticht. In 1828 ont-
stond de beroemde vervoerdienst << Van Gend >>. In lB27
werd het kanaal Gent-Terneuzen voor de scheepvaart open
gesteld. Gent had eindelijk zijn zeehaven. Op 3 november
1B17 werd de Gentse Llniversiteit gesticht. De gebouwen,
in de vorm van een Romeins Pantheon, v'erden opgetrok-
ken op de plaats van het vroegere Jezuietencollege. De
naarn van Willem I, in gouden letters gegraveerd, staat
nog altijd te lezen onder het fronton. Daar werden grote
geleerden gevormcl. De jurist Metdepenningen, de fysicus
en astronoom Quetelet... waren studenten van de Gentse
Universiteit. Een atheneum rvercl ingericht in de lokalen
van Baudeloo. In 1821 werd het grote Theater gebouwd.
Een gasverl;chting werd in de straten aangebracht.

Toen in 1830 te Brussel de revolutie uitbrak, waren
de Gentenaars dan ooh weinig geestdrif ti g. Zeer verstaan-
baar trouwens. Zii weesden, en terecht, dat hun wel-
vaart een einde nemen zou. Leopold I vern'onderde er zich
dan ook over dat hil te Gent met eerbied ontvangen werd,

BO

toen hij op 19 juli 1831 de stad bezocht, op doortocht naar
lJrussel voor de troonsbestijging. Diep getroffen verklaar-
de hii : < Mi;ne Heren, ik verwachtte een dergelijk warm
onthaal niet... ik weet dat de stad, wat betreft haar indus-
triële belangen, veel geleden heeft sedert de Revolutie... >>

Inderdaad, de splitsing van het Verenigd Koninkrijk
had te Gent een \Â'are crisis voor gevolg. Er was werkloos-
heid, algemene staking, hongersnood. En tot overmaat van
ramp maakte de cholera-epidemie van 1832, 1.227 slacht-
offers.

Jozef. van Crombrugghe echter bleef burgemeester.

Grootheid niettegenstsande clles
Gent blee{ de eerste jaren van de regering van

Leopold I, net als haar Waalse zuster, Luik, een burcht van
orangisme. Gedurende lange tijd onthielden de meeste
Gentenaars zich van de verkiezingen. lozef. van Crorn-
brughe was de ziel van het verzet tegen het nieuwe regime.

Doch - ere wie ere toekomt - hii deed alles vrat hij
kon om de stad van de ondergang te reclden. Hij voerde
een gewaagde < grootheidspolitiek >.

ln 1837 werd hii a{.gezet, maar in 1840 rvordt hil op-
nieuw tot burgemeester benoemd door de wil van de
bevolking.

Hil werkte een gans plan uit voor de herinrichting van
<le stad. Het getuigt van een diep inzicht in urbanisme. De
architect Roelandt tekencle de plannen voor het nu ver-
dwenen, majestatische Casino. Het Provinciaal Paleis
werd opgericht en in 1846 het monumentale Justitiepaleis
voltooid.

8l
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In lB37 kwam Leopold I persoonlijk het mooie Zuid-
station inwijden. Enkele jaren geleden werd het gesloopt.

De stad telde weldra 100.000 inwoners. Door de
slagen van het lot te trotseren, door niet te berusten in
zijn ondergang, was Gent erin geslaagd de beproevingen
te boven te komen. Gent was als overwinnaar uit de striid
gekomen en bezong zijn heropleving.

De beiaard kon deze nieuwe overv/inning van het
leven verklanken.

De gevoelvolle Vlaamse dichter, Karel Ledeganck,
die toen te Gent verbleef, betreurde nochtans de tijd van
de nu vergane grootheid. Hil spreekt tot Gent als volgt :

,.'Gii zijt niet meer gelijlc weleer
De trotse wereldstad
Die koningen deed beuen !>>

Doch Victor Hugo, die te Gent verbleef gedurende
zijn verbanning, stond vol bewondering voor << dat gordijn
van levend water, dat zich elk ogenblik tussen de huizen
vlecht en weer ontvlecht >>. En hij aarzelde niet te beves-
tigen dat << Gent waarlijk een mooie grote stad >> is.

Een mooie grote stad
Gent heeft de eerbied voor haar schoonheid weten te

bewaren. Men zal vruchteloos naar een gezicht zoeken dat
kan vergeleken worden bii wat men ziet van op de
Sint-Michielsbrug.

Toen in l9l3 de wereldtentoonstelling geopend
werd in het sprookjesachtige Park, konden de bezoekers
die van het nieuwe Sint-Pietersstation kwamen, zich reken-
schap geven van het reusachtige werk, dat verwezenlilkt
was dank zij het beleid van enkele grote burgemeesters :
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I(arel de Kerchove, Hippolyte Lippens, Emile Braun.
Reeds lang betwisten Gent en Luik elkaar de titel van

derde stad van het land.
Evenals Luik is Gent één van de meest levendige

centra van onze industrie. ln 1879 rverd te Gent cle mach-
tige socialistische coôperatieve, << Vooruit >>, geboren. Dit
otrd"r het impuls van een vroegere arbeider, Edward An-
seele. In l89i ontstoncl de bond van de christelijke arbei-
ders, << Het Volk >.

<< Gand, formidable, auec ses bras, ses mains, ses doigts'
Auec so/1 corps plogé sur les métiers logiques,

Dresse, dans Ie ciel noir et roux, I'ef fort ttagique
De son peuple fiéureux, redoutable et narquois. >>

<< Ontzagwekkend Gent. Met zijn armen, zijn handen,
Izijn vingers,

F"{et zijn lijf, gekromd over strenge getouwen,

Verheft het tot de zwarte, rosse hemel de tragische
Iinspanning

Yan zijn jachtig, geduchte, sluwe volk. >>

Emile Verhaeren dichtte deze verzen. Emile Verhae-
ren was een leerling der Jezuïeten in de Savaanstraat, sa-
men met Maurice Maeterlinck, Georges Rodenbach en an-
dere middelmatige leerlingen, die grote dichters zouden
worden. Want de grootheid van Gent heeft iets heel bij-
zonders. Ze schuiltêvenzeer, zo niet meer, in de droom als
in de daad. De mooie cantaten die de gevoelige toon-
dichter Miry door de schoolkinderen liet zingen, drukken
treffender Gents grootheid uit dan het geraas van de ma-
chines der weverijen en spinnerijen...



Want het stoere Gent is net als het vurige Luik, de
sfad van harmonie en van kunst.

I{et is eveneens de stad van de bloemen.
En van de zingende beiaard.

, 9e _?S mei l92B deed de roekomsrige koning
Leopold III, toen Hertog van Brabant, oud-stud?nt van dé
Gentse Lfniversiteit, zijn Blijde Intrede in de stad der Ar-
tevelden. Hil was vergezeld van zijn jonge echtgenote,
prinses Astrid.

. D"--burgemeester, Alfred Van der Stegen, sprak op
het stadhuis een welkomstrede uit, die de gârue geschie-
denis van Gent samenvatte.

Tot de prins zei hij het volgende : << Doorluchtige
Prins, wij_bewaren hier rnet eerbiéd het erf van voo.bi]e
eeuwen. Het draagt het stempel van de traditie onzer voor-
vaderen. Het herinnert ons op aangrijpende wijze aan
hun trots karakter, hun onafhânkeliy[heidszin, hun held-
fra{tige strijd ter verdediging .rur hun rechten en vrij-
heden !>>

f.n tot de prinses zei hij : << Mevrouw, op het gebied
van de kunst dragen wij in onze ziel de invloed uuÂ onze
voorouders... Onze grootse floraliën hebben aangetoond
waartoe wij in staat zijn. Want de Gentenaars hebben de
verering van de schoonheid bestendigd... >

En hi1 voegde eraan toe : << Dit betekent, Mevrouw,
dat U het hart der Gentenaars veroverd hebt ! >

En onder een frisse lentehemel luidden de klokken
van de kerken, galmde de grote belfortklok, zong de
beiaard...
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