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Middeleeuwse handelsroute geplaveid met munten
In Gent komen er duizend munten in het wegdek van de Grasbrug 
naar de vroegere Brabantpoort ter hoogte van het François Laurent
plein. In de middeleeuwen was dit een stuk van de belangrijke 
handels route van Brugge naar Keulen. De nieuwe muntenroute 
visualiseert deze landweg tussen de Leie en de Schelde. Die heeft 
het stratenpatroon van de Gentse stadskern mee vorm gegeven.

Duizend verschillende munten liggen in thematische clusters en 
vertellen een stukje geschiedenis van de plek waar ze liggen. In 
elke munt is een verschillende tekening gegraveerd. Die is telkens  
gebaseerd op een historisch beeld (schilderij, foto, tekening, 
 museumstuk, archeologische vondst) of tekst.

Ter plaatse info opvragen met uw smartphone
Elke cluster munten bevat een identifi catiemunt met een QRcode. 
Als u die code scant met een smartphone, vindt u meer info op de 
mobiele website van de Stad Gent. De betreffende webpagina staat 
ook voluit geschreven. Die kunt u altijd intikken op uw browser.

Europese investering
De muntenroute is een realisatie van Stad Gent in het kader van het 
Europees Interregproject PORTICO. Dit is een samenwerking tussen 
Gent, Utrecht, Keulen, Chester en Stichting Domplein. Het project 
heeft als doel om erfgoed en geschiedenis zichtbaarder en beleef
baarder te maken in de steden.

Momenteel is het eerste stuk van de route afgewerkt. Dit gaat om de 
215 munten die in dit plan beschreven staan. In 2012 volgen er nog 
eens 200. Daarna wordt ook de rest van de route aangelegd.

Colofon
Dit muntenplan is een realisatie van Stad Gent, Dienst 
Stadsarcheologie , Internationale Samenwerking en 
Stedelijke  Vernieuwing en Gebiedsgerichte Werking. 
Vormgeving: Magelaan. 
Druk: Geers Offset.

Meer info? Mail naar guy.dupont@gent.be.

Verantwoordelijke uitgever: 
Daniël Termont, Botermarkt 1, 9000 Gent

Hoe leest u dit plan?
De route vertrekt aan de Graslei en loopt richting Brabantpoort. Het is 
ook in deze volgorde dat u dit stadsplan best leest. De munten zijn niet 
genummerd, de clusters wel (met bauwe stippen). De cijfers in groene 
‘huisjes’ verwijzen naar de locatie van de gebouwen waarvan sprake 
op de plannetjes. De bewaarplaatsen van de beelden worden vermeld 
tussen vierkante haakjes. 

Een lijst van de gebruikte afkortingen vindt u hieronder. 

AmsabISG AmsabInstituut voor Sociale Geschiedenis, Gent

DSAG Dienst Stadsarcheologie Gent

KBB Koninklijke Bibliotheek van België, Brussel

KIK Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, 
Brussel

MBVB Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam

MIAT Museum voor Industriële Archeologie en Textiel, Gent

PV Privéverzameling

SAG Stadsarchief Gent

SBK SintBaafskathedraal, Gent

SOMA Studie en Documentatiecentrum Oorlog en 
Hedendaagse Maatschappij, Brussel

STAM Stadsmuseum Gent

UBG Universiteitsbibliotheek Gent

Beginpunt Grasbrug (0001) 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 187

Het beginpunt van de muntenroute aan de Grasbrug is aangeduid door 
een groep munten, die zowel verwijzen naar de middeleeuwse handelsroute 
van Brugge naar Keulen, als naar de eindbestemming Brugge.

Logo’s van de subsidiënten van de muntenroute: Stad Gent, het Europese 
programma Interreg IVB NoordWestEuropa, en PORTICO.

Stadsplan van Gent met aanduiding van de muntenroute (ronde stippen) 
en het beginpunt aan de Grasbrug (pijl).

Twee richtingspijlen: Brugge en Keulen.

Beschrijving van de handelsroute van Brugge naar Keulen, met vermelding 
van de afstanden in (middeleeuwse) mijlen, in ‘De Brugse Wegwijzer’, 
c.1370 [UBG].

Italiaanse geldwisselaars. 
Houtsnede, 15de eeuw [Bibliotheca 
 Nazionale Centrale, Firenze].

Vlaamse steden op een kaart van 
WestEuropa in de Cosmographia 
van Ptolomeus, 1482 [UBG].

Tweede stadszegel van Brugge, 1281. 
Tekening in: Olivier de Wree, Historiae 
comitum Flandriae, 1650 [UBG].

Tingieterij De Keghel in de Kortemunt (0301) 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 187

Achter de smalle gevel van de winkelwoning Kortemunt 3, nu een zaak van 
ortho pedische artikelen, ging gedurende eeuwen een van de bekendste 
tingiete rijen van Gent schuil 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 187. Tot de 19de eeuw was tin het duurzame 
materiaal bij uitstek voor het vervaardigen van vaatwerk, bestek en andere 
gebruiksvoorwerpen. Van 1829 tot de sluiting van de zaak in 1917 werd 
de tingieterij gerund door de familie De Keghel.

Reclamekaart van tingieter Jacques De Keghel, 19de eeuw [UBG].

Ontwerp bij de bouwaanvraag van tingieter Philippe Dieryckx voor 
een nieuwe gevel van zijn huis De Gouden Hond, 1784 [SAG].

Uithangbord van de tingieterij, late 19de eeuw [Huis van Alijn].

De uitbaatsters van de tingieterij , 
de tweelingzussen Thérèse en 
Frédérique  De Keghel, poseren samen 
met hun nicht Elvire Van Loo in de deur 
van de winkel. Foto, c.1910 [STAM].

Detail van de reclamekaart 
(zie hiervoor).

Tinnen koffi e of theekan, uit het 
atelier van tingieterij De Keghel, 
c.1900 [Huis van Alijn].

Portretschilderij van Jacobus Joannes De Keghel (17971876) door 
Désiré De Keghel, 18501900 [Huis van Alijn].

Gedenkpenning (keerzijde) die Jacques De Keghel meebracht uit Parijs als 
souvenir aan zijn beklimming van de pasgebouwde Eiffeltoren, 1889 [STAM].

Voorzijde van dezelfde penning, met afbeelding van de Eiffeltoren als 
hoogste gebouw ter wereld op dat moment.

Winkelen op de Korenmarkt (0302) 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 187

Tot het midden van de 20ste eeuw telde de Korenmarkt talrijke winkels. Ze 
waren verspreid over het hele plein en werden doorgaans uitgebaat door 
zelfstandige handelaars. De huidige handelszaken zijn voornamelijk in het 
voormalige Sarmacomplex, op de hoek met de Donkersteeg 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 187 . Ook in het 
voormalige postgebouw kwamen winkels 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 187. Vaak zijn het vestigingen van 
(inter)nationale ketens. 

Window shopping in de 19de eeuw, op de hoek met de Cataloniëstraat. 
 Ingekleurde pentekening [SAG].

Mannen met boodschappenmanden en twee jongens steken het plein over. 
Foto, c.1900 [SAG].

Zetel van de Maatschappij van Afslagzegels, waar nu restaurant Du Progrès 
is 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 187 . Foto, c.1900 [SAG].

Hoedenzaak LammensHendrickx 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 187 , de SintNiklaaskerk en 
de paarden tram. Prent op zijden inpakpapier, 18751900 [SAG].

Reclametekst op ditzelfde inpakpapier.

Hoge ceremoniehoed met ronde hoedendoos van hoedenmaker Lammens, 
einde 19de eeuw [Huis van Alijn].

Reclame voor sigarenwinkel Gustave CaronVan de Putte op een kalkpapieren 
zakje, 18901900 [SAG]. De winkel was toen gevestigd op de Korenmarkt, 
in een nu verdwenen huis aangebouwd tegen de SintNiklaaskerk 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 187 . 
Later verhuisde Caron naar de Veldstraat. 

Keerzijde van dit tasje.

Kleermaker Philemon Van Kerckvoorde, op de hoek met de Donkersteeg 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 187 . 
Foto, 1933 [SAG].

Kledingwinkel Vedea, die zich later in dit pand vestigde. Foto, 1956 (?) [SAG].

Knooppunt van verkeer op de Korenmarkt (0304) 
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 187

In de 18de en 19de eeuw vertrokken aan de herbergen op de Korenmarkt en in 
de omgeving dagelijks diligences naar alle hoeken van het land. Het plein was 
ook een los en laadplaats voor huifkarren. Voor het Pakhuis en aan de kant 
van de Donkersteeg stonden huurkoetsen te wachten op klanten. In 1875 
reed hier de eerste paardentram. Vanaf 1899 werd de tram elektrisch aan
gedreven. Kaartjes kon je toen kopen aan het loket onder de muziekkiosk. 
Tijdens de 20ste eeuw palmden steeds meer auto’s en bussen het plein in, tot 
het verkeersluw werd gemaakt in de jaren 1980. Het KoBraproject bande 
uiteindelijk ook de tramhalte en de taxi’s. Sinds 2010 is de Korenmarkt hele
maal gereserveerd voor voetgangers, fi etsers en doorgaande trams.

Het vertrek van de diligence naar Brugge of Antwerpen. Litho, 19de eeuw [SAG].

Wandelaars op de Korenmarkt en in Klein Turkije. Litho, 19de eeuw [SAG].

Het lossen van huifkarren voor de SintNiklaaskerk 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 187 . 
Pentekening Armand Heins, 1885 [SAG].

De paardenbestelwagen van Edmond Tierenteyn, mosterdfabrikant, 
voor Hotel des Trois Suisses. Foto, c. 1900 [SAG].

Huurkoetsen voor het Pakhuis, waar nu het postgebouw staat 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 187. 
Foto Edmond Sacré, 1881 [KIK].

Paardentram en de eerste kiosk op de Korenmarkt. Foto, voor 1898 [KIK].

Detail van de netkaart van de Gentse paardentram, 1875 [SAG].

Inhuldiging van het elektrische tramnet en de nieuwe kiosk 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 187. 
Foto, 23 januari 1899 [KIK].

Tram 1 voor het postgebouw. Foto, 19001950 [Maurice Antony/De Lijn].

Fragment uit: In Oorlogsnood, Virginie Lovelings dagboek (19141918), 
editie Sylvia Van Peteghem en Ludo Stynen, 1999.

Druk verkeer van auto’s, bussen en voetgangers. Foto, jaren 1960 [AmsabISG].

Dame op het trottoir aan de voet van de SintMichielshelling, naast richting
aanwijzers voor het autoverkeer. Foto, jaren 1950 [SAG].

Gentse Feesten 1979: krachtpatser John Massis trekt een tram voort met 
zijn tanden. Foto Freddy Coussens.

Hotels, restaurants en cafés op de Korenmarkt (0303) 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 187

De Korenmarkt heeft een zeer lange traditie van herbergen en later cafés, 
restaurants en hotels. Die laatste zijn nu wel verdwenen, maar de drank en 
eetgelegenheden, met bijhorende terrasjes, zijn nog steeds alomtegen
woordig. De aanwezigheid van herbergen en hotels hield verband met 
de centrale ligging van de Korenmarkt en zijn functie als knooppunt van 
 verkeer, marktplaats en evenementenplein.

Brouwerij en herberg De Bonte Hert op de hoek met de Donkersteeg
 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 187 . 

Detail uit een prent van de Korenmarkt in: Antonius Sanderus, Flandria 
 Illustrata, 164144 [SAG].

Reclamekaart van Hotel des PaysBas/The NetherlandsHotel, in de 19de eeuw 
gevestigd op dezelfde plaats [Huis van Alijn].

Brasserie Cave de Munich en hotelrestaurant Des Trois Suisses, ook op 
dezelfde plaats. Foto, c.1900 [SAG].

Houten schoenlappershuisje aangebouwd tegen de herberg Den Koolstock  
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 187 . Dit hoekpand verdween na 1900 voor de aanleg van de SintMichiels

helling. Tekening, 1691 [SAG].

Caférestauranthotel de la Nouvelle Poste, in hetzelfde hoekpand, gezien 
vanuit de Cataloniëstraat. Foto, c.1900 [KIK].

Nieuwjaarswens van het Leesgezelschap der Gentse Wevers. Deze lees en 
onderwijsclub vergaderde in herberg De Diligentie, eveneens in dit hoekpand, 
maar kant Korenmarkt. Litho, 1870 [AmsabISG].

Groepsfoto van de stichters van het Leesgezelschap, c.1862 [AmsabISG].

Hotel Wilson aan de voet van de SintMichielshelling, waar nu Mc Donalds 
is 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 187 . Foto, jaren 1950 [SAG].

L’aquafortiste: zelfportret van Jules De Bruycker. Ets, 1942 [Stichting Jules 
De Bruycker].

Het Deutscher Gasthof/Hôtel d’Allemagne naast het postgebouw, waar nu 
een Chinees restaurant is 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 187. Foto, c.1905 [SAG].

Hotel De Wapens van Zeeland, “bij Ernest Tyncke, exbokskampioen”
 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 187. 

Foto, c.1950 [SAG].

Reclamekaart 
van  Hôtel de Vienne, 
“bij  Edouard Bour
geois” 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 187, 19de eeuw 
[Huis van Alijn].

Detail van het caféplan van Gent, 2006 [Firma Cocquyt en Zonen].

“Lut, Rika, Wilfried en Monique chillen op de Korenmarkt en wachten op een 
regenvlaag”. Tekendagblog van Geert Clarisse, woensdag 15 augustus 2007.

Muziek en Feesten op de Korenmarkt (0305) 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 187

Tijdens de Gentse Feesten 
kun je hier muziekoptredens 
in openlucht meemaken. 
Die traditie bestond al in de 
19de eeuw. Ook tijdens de 
‘gemeentefeesten’ van toen 
gaven   fanfares al concerten. 
De meest bekende was ‘het 
muziek  van de kulders’.

Gedenkpenning van het muziek
festival tijdens de gemeente
feesten, 19de eeuw [STAM]

Uittreksel uit het verslag van de gemeenteraad, 3 maart 1896 [UBG]

Ontwerp voor een muziekkiosk, 1897 [SAG]. De bouw startte een jaar later. 
In 192628 werd het bouwwerk 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 187 afgebroken.

De fanfare van de ‘kulders’ of Gentse weesjongens speelde lange tijd, 
tot de jaren 1960, het eindconcert van de Feesten op de Korenmarkt. 
Foto, c.1900 [OCMWarchief Gent]

Optreden van de Gentse rockgroep BiezeBaaze tijdens de Feesten, 19 juli 2008 
[stadsfotograaf Gent]

Fanfare voor het startfeest van het project KoBra: de heraanleg van de Koren
markt, het Emile Braunplein en de omliggende straten. Foto, 15 november 2008 
[stadsfotograaf Gent]

Optochten en Bevrijding op de Korenmarkt (0306) 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 187

Zowel voor als na de Tweede 
Wereldoorlog was de Koren markt 
vaak het decor van optochten 
en politieke manifestaties . Het 
langgerekte plein bood veel 
ruimte, niet alleen aan de talrijke 
toeschouwers, maar ook aan de 
fotografen die mooie beelden 
wilden maken. Ook de strategi
sche ligging, in het hart van de 
stad en op de kruising van vele 
wegen, was belangrijk.

1meistoet: “Wij willen brood om te leven en willen werken voor ons brood.” 
Foto, jaren 1930 [AmsabISG].

Optocht van de Internationale Socialistische AntiOorlogsliga voor 
het postgebouw. Foto, jaren 1930 [AmsabISG].

Collecte tijdens 1meistoet 1938. Foto [AmsabISG].

1meistoet 1938 in het teken van de strijd tegen het fascisme. Foto [AmsabISG].

De Bevrijding van Gent: een Engelse tank rijdt voor het postgebouw. 
Foto, 6 september 1944 [SOMA].

De eerste Engelse soldaten op de Korenmarkt bij de Bevrijding. Foto [SOMA].

Sint-Niklaaskerk (0308) 
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 187

De SintNiklaaskerk 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 187  
is het oudste en voor velen ook het indrukwek

kendste gebouw op de Korenmarkt. Maurice Maeterlinck, de Nobel
prijswinnaar Literatuur in 1911 en geboren Gentenaar, vergeleek het 
monument eens met een leeuw die, gehurkt, klaar zit om zijn prooi te 
bespringen... De romaanse kerk van c.1100 werd in de 13de eeuw her
bouwd in gotische stijl. Het is dit bouwwerk in Doornikse natuursteen 
dat we vandaag nog steeds kunnen bewonderen, zij het dankzij tientallen 
jaren  restauratiewerk (dat overigens nog steeds voortduurt). De heilige 
Nicolaas  van Myra, vandaag vooral gekend als de grote kindervriend, was 
in de middeleeuwen de patroon van kooplieden en schippers, die in deze 
buurt thuis waren.

De kerk en het kerkhof, dat toen nog gedeeltelijk op de Korenmarkt lag. 
Detail uit de stadskaart door Braun en Hogenberg, houtsnede, 1575 [SAG].

De gotische 
kerk met hoge 
spits op de viering
toren, gezien 
vanuit de Veld
straat, in: Antonius  
Sanderus, Flandria 
 Illustratie, 
164144 [SAG].

Penning van de armendis van de SintNiklaaskerk, 1655. Lijntekening 1877 
[SAG]. Op de voorzijde is de patroonheilige afgebeeld naast de kuip met 
de drie jongens die hij volgens een legende redde van de dood.

Keerzijde van diezelfde armenpenning, met afbeelding van een duif, 
symbool voor de Heilige Geest. Het cijfer 4 geeft aan hoeveel denieren 
(zilveren muntjes) de penning waard was.

Bedeling van brood aan de armen. Schilderij van Nicolas Roose, 1672 
[SintNiklaaskerk/foto: KIK].

Gezicht op de SintNiklaaskerk met het Belfort op de achtergrond. 
Pentekening, P. De Noter, 1836 [SAG].

Binnenzicht van de kerk met de preekstoel van Norbert Sauvage uit 
166970. Ingekleurde tekening door August Van den Eynde, 1853 [SAG].

De westgevel stond decennialang in de steigers voor restauratie. 
Foto 19301960 [SAG].

Inwendige versterking van de vieringtoren met ringbalken in voorspan
beton en pijlers en balken in gewapend beton, aangebracht in 1967. 
Tekening Firmin De Smidt [SAG].

Romanie, de stoelenzetster van de kerk, getekend door Jules De Bruycker, 
1942 (?) [Stichting Jules De Bruycker].

Volgens een andere legende schonk SintNicolaas, hier afgebeeld als een 
welstellende middeleeuwse burger, drie arme meisjes een bruidschat. Luik 
van het Retabel van de heilige Nicolaas, geschilderd door de Meester van 
de Lucialegende c.1500 [Groeningemuseum Brugge].

Uithangbord van de klerenwinkel ‘In St Nikolaas’ 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 187
 
op de Korenmarkt 

(waar nu de Pizza Hut is), 19001940 [Huis van Alijn].

Uit het bodemarchief van de Korenmarkt (0307) 
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 187

De Gentse stadsarcheologen hebben de bodem van de Korenmarkt al 
goed kunnen onderzoeken. Dit leverde interessante vondsten op, die 
ons veel bijleerden over de middeleeuwse geschiedenis van dit plein.

Denier (muntje) van de graaf van Anjou (Frankrijk), 12de eeuw. Deel van 
een muntenvondst uit 1997 [DSAG].

Een middeleeuwse man controleert zijn geldbeurs. Lijntekening naar 
een miniatuur uit 13251335 [British Library, Londen].

Mee of meekrap, zoals afgebeeld in het Cruydt-boeck van Rembert 
Dodoens, 1563 [UBG]. De wortels van deze plant werden in middeleeuwen 
gebruikt om textiel rood te verven. Resten van deze verfplant werd hier 
gevonden.

Twee blauwververs aan het werk rond een verfkuip. Tekening naar 
een miniatuur in: Jean de Ries, Le Livre des proprietez des choses, 
vervaardigd  in Brugge in 1482 [British Museum, Londen].

Leren masker uit de 12de eeuw, opgegraven in 2009 [DSAG].

Wildemans maskerade. Houtsnede naar Pieter Bruegel, 1566 [MBVB].

Glijder of glis (soort schaats), gemaakt van een paardenbot, 14de eeuw 
[DSAG].

Kinderen op glijders en een prikslee. Randminiatuur in een Gents 
gebeden boek uit 1325 [Bodleian Library, Oxford].

Skelet van een kiezelwier (Achnanthes lanceolata Grun.). Dit minuscule 
plantje gedijt goed in een natte omgeving, wat doet vermoeden dat hier 
ooit water (de Leie of een zijarm) liep. Vanaf de 12de eeuw werd dit gebied 
drooggelegd.

Muntenroute 
Gent
Ontdek een schat 
aan geschiedenis



Markten en stapelhuizen op de Korenmarkt (0311) 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 187

De Korenmarkt dankt zijn naam aan het graan, dat via de Leie werd aan
gevoerd en dat hier werd opgeslagen in stapelhuizen of spijkers vooraleer 
het werd verkocht. Voor de komst van de aardappel vormden granen zoals 
tarwe  en rogge, verwerkt tot brood of pap, het belangrijkste voedings
middel. Voor een grote stad als Gent, die in de 14de eeuw méér dan 60.000 
monden te voeden had, was een goede bevoorrading en distributie van 
graan van levensbelang. Het Gentse stapelrecht (afgeschaft in 1761) 
bepaalde  dat een kwart van het ingevoerde graan eerst op de lokale markt 
moest worden aangeboden, vooraleer het elders mocht worden verkocht.  
In de middeleeuwen werd er op het marktplein echter niet alleen graan 
verhandeld. Tegenover de SintNiklaaskerk werd fruitmarkt gehouden en 
ook kaaskopers of zuivelhandelaars stalden hier hun waren uit.

Het korenwonder. Luik van het hiervoor besproken Retabel van de heilige 
Nicolaas.

Een Vlaamse handelaar voert onderhandelingen voor zijn magazijn.  
Vlaamse miniatuur, c.1440 [Bibliothèque nationale de France, Parijs].

Detail van het wapenschild van het ambacht van de fruiteniers (fruitver
kopers) door Lieven van der Schelden, 16de eeuw [UBG].

Afbeelding van een appel op een speelpenning (?) [STAM]. Op de andere zijde 
staan twee teerlingen afgebeeld.

Handelsactiviteiten binnen en buiten een stadspoort. Miniatuur door  
Jan Tavernier in: David Aubert, Chroniques et conquêtes de Charlemagne, 
c.1460 [KBB].

Graanverkoper op de Korenmarkt. Foto, 1892 [Huis van Alijn].

Chastelet – Pakhuis – Postgebouw (0309) 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 187

Het voormalige postgebouw 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 187 is een ontwerp van Louis Cloquet, ook 
bekend als de architect van het SintPietersstation, en Etienne Mortier. 
Het imposante bouwwerk in een historiserende mengstijl verrees kort 
na 1900. De uurwerktoren, die pas in 1920 werd afgewerkt, is geïnspi
reerd op een (nietgerealiseerd) ontwerp van het 14deeeuwse belfort. 
Voor de bouw van dit ‘Hôtel des Postes et Télégraphes’ moest een 
heel huizenblok tussen de Korenmarkt en de Graslei worden gesloopt. 
Centraal in dit blok stond het 18deeeuwse Pakhuis, waar de stadswaag, 
het kantoor van de stedelijke accijnzen en de Kamer van Koophandel 
waren gevestigd. Tussen 1756 en 1804 huisde hier ook de Academie 
voor Schone Kunsten. Het Pakhuis kwam op de plaats waar tevoren 
(tot 1719) het Chastelet of de stedelijke gevangenis had gestaan. Vanuit 
het aanpalende huis, De Grote Olifant, dat samen met de gevangenis  
werd afgebroken, woonden de Gentse schepenen gewoonlijk de 
terecht stellingen bij die op het plein werden voltrokken.

De bouwblokken tussen de Korenmarkt en de Graslei, gezien vanuit de 
Veldstraat in 1641. Het gebouw met de dakruiter, centraal in het beeld, 
was het Chastelet [SAG].

Opsluiting van een man in de gevangenis. Deze prent diende als 
illustratie  in het bekende strafrechtboek van de Brugse jurist Joos de 
Damhouder uit 1554 [SAG], dat een plagiaat was van het werk van de 
Gentenaar Filips Wielant (14411520).

Een veroordeelde misdadiger (wellicht een dief) wordt opgehangen aan 
de galg, die opgesteld staat op een stadsplein. Miniatuur in: Jean Mansel, 
La Fleur des histoires, c.1450 [Koninklijke Bibliotheek van België, Brussel].

Opstandtekening van het Pakhuis. Litho, 1827 [SAG]. Het gebouw in 
classi cistische stijl werd opgetrokken tussen 1719 en 1725 naar een ont
werp van stadsarchitect Bernard De Wilde. In 1897 werd het afgebroken.

De leeuw die de gevel van het Pakhuis op de Korenmarkt bekroonde,  
was een werk van beeldhouwer Jakob van der Cruijscen uit 1722. Na  
de afbraak van het gebouw verhuisde het beeld naar het Citadelpark.  
Lijntekening, 1898 [SAG].

Nieuwjaarswens van de arnassers (vrachtlossers) van het Pakhuis op  
de Korenmarkt, 1813 [SAG].

Aanwezigheidspenning voor leerlingen van de Academie voor Schilder, 
Beeldhouw en Bouwkunst (voorzijde), 17911804 [STAM/tekening: SAG].

Buste van P.J.J. Tiberghien (17551810), medaillegraveur en directeur van 
de tekenklas van de Gentse Academie. Lijntekening, 19de eeuw [SAG].

Triomfboog opgericht op de Korenmarkt ter gelegenheid van het bezoek 
van de Franse keizer Napoleon Bonaparte en zijn echtgenote Marie
Louise  aan Gent op 17 juni 1810. Ontwerp van P.J.J. Tiberghien in op
dracht van de Kamer van Koophandel. Lijntekening, 19de eeuw [SAG].

De ingang van de stadswaag in het Pakhuis. Foto, voor 1900 [SAG].

Gedenkpenning vervaardigd door Hyppolite Leroy ter gelegenheid van 
de inhuldiging van het postgebouw in 1913. Voorzijde met de bustes van 
beide architecten [STAM].

Het postgebouw en het verkeer op de Korenmarkt vanuit vogelperspec
tief. Detail uit het ontwerp voor de aanleg van de SintMichielshelling. 
Gravure Armand Heins, 1895 [SAG].

Detail van het grondplan van de gelijkvloerse verdieping van het post
kantoor, 1899 [SAG].

Postzegel met de beeltenis van Koning Leopold II uit 1905. De vorst 
bracht in dat jaar een bezoek aan de werf van het postgebouw.

Brievenbestellers op de trappen van het postgebouw. Foto, juni 1936 
[SAG]. 

Postmannen sorteren de post in het postkantoor Gent 1. Foto Filip Claus 
voor de krant De Morgen, 1999 [SAG]. In dat jaar verliet De Post het 
gebouw.

Het inladen van bestelwagens van De Post op de Korenmarkt.  
Foto jaren 19801990 [SAG].

Postzegel uitgegeven ter gelegenheid van de Gentse Floraliën in 2010, 
met afbeelding van de plant Nicotiana alata (siertabak).

Borluutsteen (0310) 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 187

In het begin van de 13de eeuw liet de patriciërsfamilie Borluut aan de 
noordzijde van de Korenmarkt een groot natuurstenen huis bouwen: het 
Borluutsteen 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 187 . Van de late 12de eeuw tot de vroege 14de eeuw werden in 
Gent honderden van dergelijke imposante stadswoningen opgetrokken in 
de typische Doornikse kalkzandsteen. Aanvankelijk waren ze omgeven door 
een erf, maar door de bevolkingstoename en de schaarste aan bouwgrond 
werden die erven na verloop van tijd verkaveld en bebouwd. Veel middel
eeuwse Stenen zijn intussen verdwenen, hoewel de kelders (oorspronkelijk 
halfondergrondse verdiepingen) vaak bewaard zijn gebleven. Van sommige 
huizen, zoals het Borluutsteen, werd enkel de gevel aangepast aan de mode 
van de tijd. In 1933 werd de oorspronkelijke gevel gereconstrueerd. Bij die 
gelegenheid werd het geschilderde wapenschild van de familie Borluut op 
de gevel aangebracht. Of de historische figuur van Jan Borluut hier heeft 
gewoond, is onzeker. 

Wapenschild van de familie Borluut (drie lopende herten), afgebeeld op het 
stadspanorama van Gent, gedrukt door Pieter de Keysere, 1524 [MBVB].

Gewapend treffen op een marktplein in het middeleeuwse Gent. Miniatuur in 
een 15deeeuws handschrift [Holkham Hall, WellsnexttheSea]  Rond 1300 
waren de Borluuts verwikkeld in een bloedige vete met een andere Gentse 
patriciërs familie, de Van SintBaafs. Een van hen werd gedood door Jan 
Borluut , die hierop werd verbannen. Hijzelf kwam later ook op een geweld
dadige manier om het leven.

Jan Borluut was in 1302 de aanvoerder van de (weinig talrijke) 
 Gentenaren die deelnamen aan de Guldensporenslag bij Kortrijk. Litho in  
het album van de historische stoet ‘Gent door de eeuwen heen’, 1894 [SAG].

Een reus die Jan Borluut voorstelt, figureert in de Gentse Feestenstoet.  
Foto, jaren 1980 [SAG].

De gevel van het Borluutsteen, getekend door Armand Heins c.1900, naar  
een 19deeeuws model [SAG].

In 1874 was hier estaminet De Ploeg ‘bij Frans Rottier’ [SAG].

Zolderkamer van het Borluutsteen, met zitbanken aan weerszijden van  
het venster. Tekening door Armand Heins, c.1900 [SAG].

De reconstructie van de natuurstenen gevel. Foto, 1933 [SAG].

Warenhuizen op de Korenmarkt (0312) 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 187

Sinds de vestiging van Au Bon Marché aan de noordoostkant van de Koren
markt, op het einde van de 19de eeuw, werd de ruimte tussen de Kortemunt 
en de Donkersteeg voortdurend ingenomen door warenhuizen 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 187 . Veel 
Gentenaars herinneren zich nog de Sarma (een afkorting van ‘Société 
Anonyme pour la Revente d’articles de Masse’). Het belangrijkste Gentse 
filiaal van deze warenhuisketen werd hier uitgebaat, van de jaren 1920 
tot het einde van de jaren 1990. Met de succesvolle verkoopformule van 
de eenheidsprijs (de meest populaire producten werden verkocht aan een 
vijftal vaste prijzen) richtte het warenhuis zich tot een breed kooppubliek. 
Aanvankelijk betrok de Sarma bestaande gebouwen, maar na een grote 
brand in 1946 werden plannen gemaakt voor een moderne nieuwbouw, 
opgetrokken uit beton en staal. Aan de buitenkant werd die constructie 
gedeeltelijk verborgen achter voorzetgevels in ‘oude Vlaamse stijl’. Voor 
het bouwvolume op de hoek met de Donkersteeg werd echter gekozen voor 
een hedendaagse invulling, later bekend als Expo ’58architectuur. Ook de 
opvallende betonnen luifel was toen radicaal vernieuwend, maar roept nog 
steeds gemengde reacties op. Na de overname van SarmaKorenmarkt in 
1997 kwamen nieuwe winkels in het complex, waaronder HEMA.

Warenhuis Au Bon 
Marché , hotelrestaurant   
Des Trois Suisses en brasserie  
Cave de Munich . Foto, c.1900 
[SAG].

Sinterklaas op bezoek in de 
Sarma. Foto, jaren 1930 [SAG].

De algemene staking van 1936 
aan SarmaKorenmarkt.  
Foto [AmsabISG].

Ruïnes van de Sarmagebouwen  na de brand van 26 januari 1946. Foto [SAG].

Het Sarmacomplex werd na de brand tijdelijk heropgebouwd.  
Foto, 1958 [SAG].

De bouwwerf van het nieuwe complex. Foto, 1960 [UBG].

Detail van een bouwtekening van de staalconstructies, 1960 [UBG].

Aankondiging van de feestelijke opening van de nieuwe SarmaKorenmarkt in 
het reclamekrantje van het warenhuis, augustus 1960. Het filiaal prees zich
zelf aan als het grootste en modernste van heel Europa! [PV Adrien Brysse].

De betonnen luifel was tegelijk een balkonterras met een schitterend uitzicht 
op de Korenmarkt. Foto, 19601970 [SAG].

Aankondiging van een wedstrijd voor de klanten van SarmaKorenmarkt, 
1960 [PV Adrien Brysse].

Aankondiging van prijsverlagingen bij SarmaKorenmarkt, 1961 [PV Adrien 
Brysse].

Reclame voor selfservice restaurant Floralia in het krantje van Sarma 
Korenmarkt, 1960 [PV Adrien Brysse].

‘Hemageslurp…’, tekendagblog Geert Clarisse, donderdag 26 februari 2010.

Jip en Janneke drinken koffie. Tekening Fiep Westendorp, 2010  
[Fiep Amsterdam  bv].

Slagerij Zwaenepoel (0402) 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 187

Slagerij Zwaenepoel is de oudste handelszaak in de Donkersteeg 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 187 . Om
streeks 1850 was hier al een spekslager gevestigd. Uit die periode dateren 
de medaillons met varkenskoppen op de gevel. In 1898 nam slager Désiré 
Zwaenepoel, afkomstig uit het WestVlaamse Klemskerke, samen met zijn 
vrouw Elisa De Muelenaere het handelspand over. Hun specialiteit werd 
lamsvlees. Hiermee verwierven ze een dijk van een reputatie, die vandaag 
nog steeds stand houdt. In 2009 nam een journalist van De Standaard het 
Texellam dat hier wordt verkocht op in een lijst van “70 dingen [te krijgen 
in Vlaanderen] die je moet eten voor je sterft”... In 1989, na drie generaties 
lamsslagers van vader op zoon liet Jan Zwaenepoel, bij gebrek aan  
opvolging, de zaak over. Tegenwoordig baten Nicolas Van der Linden en  
Ilse Moerman de slagerij uit, met behoud van de oude naam.

Gevel van de slagerij, afgebeeld op inpakpapier, begin 21ste eeuw [Slagerij 
Zwaenepoel].

Ram afgebeeld op het borstschild van de gezworenen (bestuursleden) van  
het vleeshouwersambacht. Zilver, 17de eeuw. Gravure, 1877 [SAG].

Het slagers
koppel  Désiré 
 Zwaenepoel (1869
1928) en Elisa  
de Muelenaere voor  
de deur van hun 
winkel . Geretoucheer
de foto, c.1907 [PV Jan 
Zwaenepoel].

Blikken trommel voor zout dat gebruikt werd voor de bereiding van vlees, 
19501960 [MIAT].

Sierbord Verenigde Vleeshouwers Gent, 1960 [Huis van Alijn] Karel Zwaenepoel 
(19001983), zoon van Désiré en vader van Jan, was lange tijd voorzitter van  
de Slagersbond van Gent en ondervoorzitter van de Nationale Landsbond.

Jan Zwaenepoel in de winkel. Op de achtergrond zijn broer Christiaan en  
een helper (met pet). Foto, jaren 1980 [PV Jan Zwaenepoel].

Slagerij Zwaenepoel, tekendagblog Geert Clarisse, dinsdag 16 oktober 2007.

Sint-Baafskathedraal en Lam Gods (0701) 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 187

De SintBaafskathedraal is de oudste stadskerk van Gent 22 . Al in 941 
stond hier een kerkje, gewijd aan Johannes de Doper. De oudste bouw
sporen dateren echter pas uit de 12de eeuw. Toen werd een nieuwe kerk 
gebouwd, waarvan enkel de crypte (eigenlijk de benedenkerk) met zijn 
muurschilderingen nog bewaard is. Deze romaanse SintJanskerk werd 
van de 14de eeuw tot de 16de eeuw in verschillende fasen vervangen door 
een groter bouwwerk in gotische stijl. In een van de nieuwe straalkapellen 
kwam in 1432 een monumentaal altaarstuk, geschilderd door de broers 
Jan en Hubert van Eyck: het Lam Gods. Toen Keizer Karel in 1539 de Sint
Baafsabdij afschafte, verhuisden de monniken naar de SintJanskerk en 
nam de kerk de naam van de abdij over. De monniken werden kanunniken en 
de de laatste abt werd de eerste proost van het kapittel. Twintig jaar later 
werd Gent de zetel van een nieuw bisdom en promoveerde de collegiale 
SintBaafskerk tot kathedraal. Tijdens de beeldenstormen en het Calvinis
tische regime op het einde van de 16de eeuw onderging het kerkinterieur 
een ravage. Gelukkig bleven enkele top werken, waaronder het Lam Gods, 
gespaard. In de 17de en 18de eeuw werd de kerk verrijkt met talrijke nieuwe 
kunstwerken in barokstijl.

Suitepenning SintBaafskathedraal, voorzijde. Gravure Jacques en Leopold 
Wiener naar P.J. Goetgebuer, 1846 [STAM]. De historische informatie vermeld 
in het randschrift, is niet volledig correct. Bouwsporen van de 10de eeuwse 
kerk zijn bijvoorbeeld niet bewaard.

Reconstructietekening van de romaanse kerk (c.1150): overlangse doorsnede, 
gezien vanuit het zuiden, door Firmin De Smidt [SAG].

Plattegrond van de romaanse en gotische crypte van de SintJanskerk.  
Tekening F. De Smidt [SAG].

Graflegging van Christus. Beeldhouwwerk van Willem Hughe, werkzaam  
in Gent tussen 1475 en 1485 [SBK, buitenkapel].

Gewelfster in de viering (kruising van hoofd en zijbeuken), 15331559  
[SBK/foto: KIK].

Johannes de Doper (detail) [SBK/foto: KIK]. Dit grisailleschilderij is één van de 
twee luiken van het Lam Gods dat in 1934 werd gestolen. In tegenstelling tot 
De Rechtvaardige Rechters werd dit werk wel teruggegeven, weliswaar tegen 
betaling van 1 miljoen frank (€25.000) losgeld.

Armenpenning van de dis van de SintJanskerk, voorzijde, 15de16de eeuw. 
Gravure, 1877 [SAG].

Keerzijde van dezelfde armenpenning, die kon omgeruild worden voor  
twee paar schoenen.

Calvarietriptiek (detail), geschilderd door Joos (of Justus) van Gent, 146468 
[SBK/foto: KIK].

Grafplaat van jonkvrouw Anna van Cuelene, 1568 [SBK/foto: KIK].

SintBaafskathedraal en kerkhof. Detail uit de kaart van Gent door Braun en 
Hogenberg, houtsnede, 1575 [SAG] De kathedraal is afgebeeld met zijn hoge, 
uivormige torenspits, die in 1612 afbrandde. Verschillende huizenblokken rond 
de kerk, van elkaar gescheiden door smalle straatjes, werden afgebroken 
rond 1900 voor de aanleg van het SintBaafsplein.

Presentiepenning van het SintBaafskapittel. Voorzijde: afbeelding van Sint
Bavo in vorstelijk gewaad, 1546. Lijntekening [SAG].

Gedenkpenning verschenen bij het overlijden van Lucas Munich in 1562. 
Hij was de laatste abt van de SintBaafsabdij en de eerste proost van de 
collegiale  SintBaafskerk [tekening: UBG] Munichs praalgraf staat in de crypte.

Optocht van de ridders van het Gulden Vlies naar de kathedraal. Van 30 juli 
tot 1 augustus 1559 werd hier het 23ste kapittel van de exclusieve ridderorde 
gehouden, onder voorzitterschap van zijn grootmeester, koning Filips II van 
Spanje. Aquarel [SAG].

Portret van Filips II, met de halsketting van het Gulden Vlies, in: Antonius 
Sanderus, Flandria Illustrata, 164144 [SAG].

Grafmonument (detail) van Antonius Triest, zevende bisschop van Gent, 
gebeeldhouwd door Jérôme Du Quesnoy, 1654 [SBK]. Tekening en litho  
P. Allaert, 1878 [SAG].

Voor deze putti of engeltjes, afgebeeld op het grafmonument, stonden twee 
jongens uit de buurt model. Toen bleek dat de kunstenaar hen ook seksueel 
‘gebruikte’, veroordeelde de Gentse schepenbank hem tot de brandstapel. 
De straf werd voltrokken op de Korenmarkt. Maar ook zijn jonge slachtoffers 
werden gestraft, met verbanning en heropvoeding!

Koffiehuis Mokabon (0401) 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 187

Koffiehuis Mokabon in de Donkersteeg is een begrip in Gent 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 187 . De ge
schiedenis van de zaak gaat terug tot 1937, toen zich hier een jonge Italiaan 
vestigde. Op de begane grond was er een winkel, in de kelder bevond zich 
de koffiebranderij. Enkele jaren later werd de zaak overgenomen en werd 
er in het winkelgedeelte ook plaats gemaakt voor een verbruikerszaal. Het 
authentieke interieur met houten lambrizering ademt nog de nostalgische 
sfeer van de jaren 1940 en 1950.

‘Mokabon New Style’, tekendagblog Geert Clarisse, vrijdag 23 mei 2008.

‘Mokabon moderniseert met Take Away’, tekendagblog Geert Clarisse,  
16 april 2008.

‘Mokabon(y)’, tekendagblog Geert Clarisse, vrijdag 26 februari 2010.

‘Herfstdrukte in de Mokabon’, tekendagblog Geert Clarisse,  
vrijdag 30 november 2007.

Geroosterde koffiebonen [Wikipedia].

Reclamebord voor koffie (detail), merk COOP, 19401970 [MIAT].

Affiche voor faire wereldhandel uitgegeven door OxfamWereldwinkel,  
met cartoon getekend door GAL (Gerard Alsteens), 1994 [AmsabISG].

Koffiemolen, 19001950 [Huis van Alijn].

Blik voor koffie (detail), producent J. Schuybroek, 19001950 [MIAT].

Restaurant Georges (0403) 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 187

Georges Seafood claimt de titel van oudste restaurant van Gent 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 187 . De ge
schiedenis van de zaak gaat zeker tot 1926 terug. Toen namen Georges van 
Heesvelde en zijn vrouw Stephanie Hebbelinck een Friture – Café Littéraire 
over. Behalve frieten werd er ook gebakken vis geserveerd. Gentse ‘fish 
and chips’, zeg maar. Drie generaties later is het culinaire niveau opgetild 
tot dat van een gereputeerd visrestaurant. Aan het fornuis staat nu Roger 
Buyst, een achterkleinzoon van de stichter.

Georges van 
Heesvelde, zijn 
dochter Hélène en 
drie kelners in de 
deuropening van  
de Friture – Café 
Littéraire.  
Foto, 19241940  
[PV BuystBalanger].

Inventaris van de 
keuken, als bijlage 
bij de overnameakte, 
13 februari 1926  
[PV BuystBalanger].

Het personeel  
tijdens een pauze  
in de keuken.  
Foto, jaren 1980  
[PV BuystBalanger].

Visitekaartje (detail) 
van het restaurant, 
jaren 19701980  
[PV BuystBalanger].

Ander detail van hetzelfde visitekaartje.

Kabeljauw. Lijntekening [Wikipedia].

Kreeft. Lijntekening [Wikipedia].

Krab (Eriphia Spinifrons). Aquarel en tempera, Albrecht Dürer, c.1495 [MBVB].

Garnaal. Lijntekening [Wikipedia].

Uitstalraam van het restaurant. Foto, jaren 1980 [PV BuystBalanger].

Homarium en kreeftenkookpot in het restaurant. Foto, c.2000 [PV Buyst
Balanger].

Hoe pak je een kreeft aan? [Maine, Ship to Shore Lobster].

Grande Casserole de Moules. Beeldhouwwerk, Marcel Broodthaers,  
1966 [SMAK].

Eindpunt Brabantpoort (1501) 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 187

Het eindpunt van de muntenroute, aan de vroegere Brabant of Braam
poort over de Schelde, nu het François Laurentplein, is aangeduid door 
een groep munten, die zowel verwijzen naar de middeleeuwse handels
route van Brugge naar Keulen, als naar de eindbestemming Keulen.

Logo’s van de subsidiënten van de muntenroute: Stad Gent, het Europese 
programma Interreg IVB NoordWestEuropa, en PORTICO.

Detail uit stadsplan van Gent met aanduiding van de muntenroute  
(ronde stippen) en het ankerpunt aan de Brabantpoort (pijl).

Twee richtingspijlen: Brugge en Keulen.

Beschrijving van de route van Brugge naar Keulen, met de afstanden in 
(middeleeuwse) mijlen in ‘De Brugse Wegwijzer’, c.1370 [UBG].

De geldwisselaars. Schilderij van de Gentse schilder Gerard Horenboudt, 
1540 [M Museum, Leuven].

 Zicht op de stad 
Keulen aan de Rijn  
(detail). Houtsnede in:  
Johannes Koelhoff,  
Cronica van der hilliger 
stat van Coellen, 1499 
[Veilinghuis Ketterer 
Kunst].

Pelgrimsinsigne van 
de Drie Koningen in 
Keulen, 13501400. 
Archeologische  vondst in 
het Domini canenklooster 
te Gent [UBG].  
De relieken van de hei
lige Drie Koningen in de 
Dom van Keulen lokten 
pelgrims van over heel 
Europa, ook vanuit Gent.

Armenpenning van de Stichting Bisschop Antonius Triest (voorzijde), 
16201657. Litho, 1877 [SAG] Deze penning gaf recht op een paar onder
hemden voor vrouwen.

De bekering van de heilige Bavo, geschilderd door Peter Paul Rubens, 
1624 [SBK/tekening: SAG].

Jezus en de Samaritaanse vrouw bij de waterput, grisailleschilderij in 
het koor van de kathedraal, Petrus Norbertus Van Reysschoot, 17731792 
[foto: Bart Verbeke]. Op enkele meter van deze munt, in de richting van 
het belfort, ligt onder het wegdek een echte, middeleeuwse waterput in 
Doornikse steen.

Gezicht op de westgevel van de kathedraal, met wandelaars en een ruiter. 
Kopergravure naar een tekening van P.J. Goetghebuer, 1829 [SAG].

Zicht op de SintJansstraat (nu deel van SintBaafsplein) met de Laken
halle (links) en de toren van de kathedraal. Foto, c.1900 [SAG].

Middenpaneel van het Lam Gods: Aanbidding van het Lam (detail) [SBK/
tekening: SAG].

Portret van Joos of Judocus Vijdt, Gents patriciër en opdrachtgever van 
het Lam Gods [SBK/foto: KIK].

Portret van Lysbette of Elisabeth Borluut, echtgenote van Joos Vijdt 
[SBK/foto: KIK].

Musicerende engelen. Luik van het Lam Gods [SBK/tekening: SAG].

De Rechtvaardige Rechters (detail), kopie door Jef Vanderveken, 1945, 
van het paneel van het Lam Gods, dat op 25 november 1934 uit de 
 kathedraal werd gestolen. Het oorspronkelijke schilderij werd nooit 
 teruggevonden, ondanks vele zoektochten [SBK/foto: KIK].

De stoutmoedige diefte van het Lam Gods. Illustratie in een brochure  
van de tentoonstelling, gehouden in de Kunsthal SintPietersabdij in 
199596, over één van de meest sensationele kunstroven uit de vader
landse geschiedenis.

Eerste afpersingsbrief van de mysterieuze D.U.A. aan de bisschop van 
Gent. Hierin wordt de losprijs van één miljoen Belgische frank geëist in 
ruil voor de teruggave van de twee gestolen panelen van het Lam Gods 
[Archief Bisdom Gent].
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