
 





  



  



1 - Op de Markt 

Sint-Bartholomeuskerk 

In 1515 werd in een plechtige processie de reliek van 
Sint-Bartholomeus vanuit het naburige dorp Sint-
Martens-Lierde naar Geraardsbergen overgebracht. 
De laatgotische parochiekerk draagt voortaan de 
naam van deze apostel-martelaar. Bartholomeus 
wordt aanroepen tegen zenuw- en huidziekten en is 
onder meer de patroonheilige van de leerlooiers. De 
reliek van de heilige is opgeborgen in een magnifiek 
zilveren schrijn (1719). Midden achttiende eeuw is de 
tijd rijp voor een aanpassing aan de Franse rococo. 
Net als het stadhuis. De Geraardsbergse 
schrijnwerker-beeldhouwer Gilles de Ville en enkele 

collega’s maken diverse sierlijke meubels, waaronder de 
naturalistische preekstoel. Eind negentiende eeuw draait de 
Gentse architect August Van Assche de klok drastisch terug naar 
de middeleeuwen. De kerk herwint zijn gotisch exterieur. Binnen 
schittert voortaan een prachtig neogotisch interieur, bezield 
door Louis Bert de l’Arbre, met het koor als zijn orgelpunt.  

Uniek aan deze kerk is dat het interieur bijzonder goed bewaard 
is gebleven, van de glasramen en retabels tot de blinkende 
lampjes aan de koorbanken. Haast ongezien in Vlaanderen.  

Stadhuis 

Er is voor het eerst sprake van een schepenhuis, een huis voor de 
burgemeester en zijn college van schepenen, in de veertiende 
eeuw. Het huidige bouwvolume verrijst in de vijftiende eeuw, op 
het economische hoogtepunt van Geraardsbergen. De 
schepenen vergaderen op de eerste verdieping. Op het 



gelijkvloers verkopen de lakenhandelaars hun waar. Drie eeuwen 
later is het tijd voor een modieuze transformatie van het 
aftandse middeleeuwse gebouw. In 1752-1753 ondergaat het 
zowel buiten als binnen een grondige verbouwing in de 
toenmalige elegante Franse rococostijl. Eind negentiende eeuw 
willen de fervente neogotiekers hun middeleeuwse schepenhuis 
terug. Een bakstenen voor- en zijgevel met hoektorentjes én een 
trappartij met stoere leeuwen maken het stadhuis ‘gotischer’ 
dan ooit tevoren.  

Ga via het Toeristisch Infokantoor Visit Geraardsbergen op zoek 
naar de krijgshaftige 
ridderconsole in de 
voormalige lakenhal op 
het gelijkvloers links. 
Niemand weet wie deze 
dappere krijger met 
zwaard en schild is. 
Curieus toch? 

 

Manneken Pis 

Het guitige beeldje van Manneken Pis bekroont sinds 1459 de 
openbare stadsfontein in de nabije Brugstraat, vlakbij het 
marktplein. Daar vervangt het een leeuwtje dat in 1452 door 
Gentenaars werd gestolen. Mogelijk is het idee van een 
Manneken Pis als stadsfontein afgekeken bij feestelijkheden van 
de Bourgondische hertogen waar dergelijke beeldjes lekkere wijn 
plasten. In 1835 wordt de fontein afgebroken omdat tijdens de 
winter het water vanuit het bekken de Brugstraat inloopt, 
bevriest en het verkeer verstoort. Het Manneken verhuist naar 



de voorgevel van het stadhuis om na enkele tussenstops in 1966 
hier uiteindelijk zijn definitieve plekje te vinden. Lekker rustig 
toch? 

Brussel en Geraardsbergen hebben beiden een Manneken Pis, 
maar dat van Geraardsbergen is het oudste. Veruit zelfs: het 
scheelt op de kop 160 jaar met dat van Brussel. 

Marbol 

Wat een vreemde naam toch! Marbol is de lokale roepnaam 
voor ‘marktbron’, de gotische fontein die al sinds de late 
middeleeuwen op de Markt voor klaterend water zorgt. De 
stadsfontein is de enige van zijn soort in de provincie Oost-
Vlaanderen en wijde omstreken. De huidige fontein is een 
getrouwe kopie in Balegemse zandsteen van de originele die nu 
in een buitentuintje van het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal in de 
Gasthuisstraat staat. Het heldere water welde oorspronkelijk op 
uit onderaardse bronnen onder de Oudenberg, een wel zeer 
bijzondere watertoevoer voor een stadsfontein. 

De Katholieke Kring 

Naast het toeristisch infokantoor bevindt zich nu het cultuurcafé 
The Preacher. In 1870 vestigt de katholieke vereniging La 
Concorde zich in de herberg Cleijn Landthuys. Omstreeks 1930 
vervangt de kubistische bakstenen gevel de strakke klassieke 
voorgevel uit de vroege negentiende eeuw. De voorgevel is op 
voortreffelijke wijze gerestaureerd. Binnen snuif je nog in de 
blote bakstenen muren vele eeuwen geschiedenis en politiek 
gekrakeel. Nu schuimt er bier en muziek. 

 

 



Banque François Spitaels et Frère 

Aan de overzijde van het stadhuis staat de opvallende 
voormalige bank-woning (1812-1817) van de vooraanstaande 
liberale bankier François Spitaels. Op de empirevoorgevel prijken 
in de fries de welvarende symbolen van handel, overvloed en 
scheepvaart. De vier hoofden stellen de vier toenmalig bekende 
werelddelen voor, van links naar rechts Afrika, Azië, Europa en 
Amerika. Vanaf 1872 vergadert hier Le Cercle Libéral/De Liberale 
Kring, wat al snel leidt tot de bijnaam De Cerkel. De liberale 
politici kijken uit op hun katholieke tegenstrever in de herberg 
aan de overzijde.  

 

 

 

 

 



2 - In de Vredestraat 

In deze vredige straat kom je ogen tekort om alles gezien te 
krijgen. Kijk naar alle hoeken en kanten, en van boven tot onder. 
Je ontdekt middeleeuwse schimmen en art nouveau. Achter vele 
gevels uit de negentiende en twintigste eeuw sluimeren 
woningen uit de middeleeuwen. 

Op nummer 11 plaatst architect J. Persoons in 1912 een art-
nouveaugevel voor een zeventiende-eeuwse woning. Tijdens de 
belle époque vormt de zwierige Brusselse art nouveau hier 
echter de uitzondering op de regel. Uit dezelfde periode dateert 
de winkel-woning met fraai geglazuurde wandtegels en 
neoclassicistische houten winkelpui (nummer 16). Hier verraadt 
de getrapte zijgevel rechts de zeventiende-eeuwse origine van 
de woonst. 

Achter de klassieke gevel van het herenhuis (ca. 1750) op 
nummer 20 schuilt een middeleeuwse kern. Het gelijkvloers 
wordt in de negentiende eeuw omgevormd tot een winkel. 
Architect H. De Roy toont in 1908 met woning op nr. 37 dat het 
met een mengelmoes van stijlmotieven ook kan. Streng klassiek 
is dan weer het brede pand dat eind achtiende eeuw in de plaats 
komt van het laatmiddeleeuwse Huis der Lombarden (nr. 45). 
Inwoners uit het Italiaanse Lombardije zijn in de Zuidelijke 
Nederlanden vaak drukdoende als handelaars en bankiers. Hier 
wellicht ook.  



3 - Op bezoek bij Pauline Spitaels  
Op nummer 4 van de voorname Abdijstraat sta je stil voor een 
deftig herenhuis dat de welstellende Pauline Spitaels in 1846-
1847 bouwt dankzij de erfenis van haar moeder. Enkele dagen 
voor ze overlijdt, laat ze in haar testament de woning na aan 
zuster Colette van de congregatie Zusters van Maria en Jozef in 
Geraardsbergen. De zusters, bedreven in meisjesonderwijs en 
ziekenzorg, nemen hier hun intrek. Sinds 1996 is het Centrum 
Algemeen Welzijnswerk hier gevestigd. 

De kroonlijst van de voorgevel 
pronkt met zes gebeeldhouwde 
portretmedaillons van 
vooraanstaande personen uit 
Geraardsbergen. Van links naar 
rechts verschijnen in chronologische 
volgorde: Boudewijn VI (elfde 
eeuw), graaf van Vlaanderen en 
stichter van de stad Geraardsbergen 
- Geeraard heer van Hunnegem 
(elfde eeuw), op wiens grond de 
stad wordt gesticht - Guillebert de 
Mets (1360-1435), kopiist-schrijver 
en schepen en ontvanger van de 
stad Geraardsbergen - de geestelijke 

Joannes Hauchinus (1527-1589), tweede aartsbisschop van 
Mechelen - Joannes van Waesberghe (+ 1639), eerste 
geschiedschrijver van Geraardsbergen - Gabriël Grupello (1644-
1730), barokke beeldhouwer. Knappe koppen allemaal. 

 



4 - Kuierend in het Abdijpark 
Even uit de drukte beland je in het Abdijpark. In 1096 bouwen de 
monniken van Dikkelvenne de nu geheel verdwenen romaanse 
Sint-Pietersabdij. Maar wanneer de relieken van Sint-Adrianus 
hier in de twaalfde eeuw aanbelanden, verandert de naam 
vanzelfsprekend in Sint-Adrianusabdij. Van heinde en verre 
komen devote pelgrims op bedevaart. De abdij groeit uit tot een 
van de meest welvarende in het graafschap Vlaanderen. Nu 
resten één abdijvleugel met abtskwartier, het koetshuis met 
duiventoren en het poortgebouw. Modeste De Cock, een 
vooruitstrevende dokter uit Lokeren, richt in het abtshuis zijn 
hydrotherapeutische instelling in. Hij krijgt al snel de bijnaam 
waterdokter, omdat hij de helende kracht van het water volop 
aanwendt om zieken te genezen. Twee generaties later verwerft 
de stad het domein. Nu vertroetelen het smakelijke restaurant 
en het cultureel centrum al je zintuigen. 

In het park tref je een alleraardigst 
pseudo-middeleeuws kasteel-
schuurtje. Aan de overzijde van de 
weg ontwaar je in het struikgewas 
enige resten van de middeleeuwse 
stadsomwalling. Een stuk muur met 
spaarbogen herinnert aan de 
versterkte stad, gelegen op een 
strategisch punt in het graafschap 
Vlaanderen nabij het vijandige 
graafschap Henegouwen.  

 



5 - Op de Muur en in de Kapel 
Langs een poortje bovenaan het glooiend terrein beland je in de 
Lorreinestraat. Vanaf hier begint de langzame tocht naar de 
Oudenberg. 

In de Oudenbergstraat voelen je benen de 
Muur al naderen. Eens op de Muur is het 
doorbijten tot aan de heuveltop, 110 
meter boven de zeespiegel. Onderweg 
vind je troost bij de zeven staties (1941) 
van Onze-Lieve-Vrouw-van-Smarten 
(zeven smarten ondergaat zij). In een 
bocht schuilt in het lommerrijke lover de 
villa van de Geraardsbergse schilder-etser 
Jan De Cooman (1893-1949), geroemd om 
zijn dromerige landschappen. 

Bij de oriëntatietafel (1928) geniet je van 
een adembenemend uitzicht over de 
gehele Dendervallei. Bij helder weer zie je 
zelfs Ninove, een stadje op zo’n 14 
kilometer. De arduinen zuil vlakbij is het 
enige wat rest van de Lessense Poort, een 

stadspoort afgebroken in 1862. 

Wat lager staat een kasteeltje dat eind achtiende eeuw 
bescheiden begint als buitenverblijf van de welstellende familie 
Spitaels die in de negentiende eeuw eigenaar wordt van haast de 
gehele Oudenberg. Zijn huidige uitzicht krijgt het toendertijd 
zogenaamde Château de la Montagne na een fikse verbouwing in 
1889-1890. Aan de andere zijde bemerk je een trap met 33 



treden, aangelegd voor het bezoek van Willem I, koning der 
Nederlanden, in 1829. Althans, zo wordt het toch verteld. 

Verpozing en rust vind je in de schaduw van de neobarokke 
Onze-Lieve-Vrouwkapel (1905-1906), een vrije kopie van de 
kapel uit 1640. Om het uur komen de klanken van de 
beiaardklokjes je vanuit de kapel aangewaaid. Gelovigen komen 
hier sinds de middeleeuwen naar toe voor de heilzame kracht 
van het miraculeuze beeld van Onze-Lieve-Vrouw. 

Volgens mistige legendes zouden druïdes op dit hoogtepunt van 

de streek zonneoffers hebben gebracht. De Tonnekensbrand van 
middeleeuwse origine verving dit heidense ritueel. Samen met 
de Krakelingenworp vormt het een groots volksfeest voor jong 
en oud. Op de laatste zondag van februari viert men het einde 
van de barre winter en het begin van de prille lente. Een tonnetje 
gevuld met pek en omwikkeld met stro wordt in brand gestoken. 
Het vuur is kilometers ver te zien. De omliggende gemeenten 
beantwoorden dit groot vreugdevuur met eigen vreugdevuren. 
De festiviteit heet toepasselijk Walmke Brand. Zodoende 
verjagen de oplaaiende vlammen de donkere winter. In 2010 



erkent Unesco dit wonderlijke feest als Immaterieel Cultureel 
Erfgoed van de Mensheid. 

Er wordt gefluisterd dat de Oudenberg een grafheuvel zou zijn. 

Zeker en vast is dat de Oudenberg een top is op de langgerekte 
kam van de Buizemontheuvel waarover de aloude, mogelijk 
Keltische, Schapenweg liep. En wat te denken van de vijver op de 
heuveltop die nooit droog staat? Het onderaardse bronwater van 
de Oudenberg sijpelt niet door de ondoordringbare kleilaag 
onder de vijver. 

 

 

 



6 - Met Grupello in het park 
Aan de voet van de Oudenberg ligt het steile 
Grupellopark. Het dankt zijn naam aan de 
vermaarde barokke beeldhouwer Gabriël 
Grupello die anno 1644 in Geraardsbergen ter 
wereld komt. Hij maakt carrière in Brussel, 
Düsseldorf en Wenen. In het park word je 
met open armen ontvangen door Christus 
van het Heilig Hart. De verering van het Heilig 
Hart is een populaire devotie die tijdens het 
interbellum in België massa’s mensen op de 
been brengt. In 1921 laat de stad 
Geraardsbergen dit monument oprichten uit 
dank voor het feit dat zij haast ongeschonden 

uit de Eerste Wereldoorlog is gekomen. 

Beneden in het park staat het monument van ‘Den Olifant’ 
(1948-1949) dat herinnert aan negen inwoners gevallen in dienst 

van de beschaving in de voormalige kolonie Belgisch-Congo. De 
Geraardsbergse beroepsfotograaf Théophile L’Haire, beeldend 
kunstenaar in zijn vrije uurtjes, ontwerpt dit kolonialistische 
monument. Op het reliëf in gegoten cement kijken een koloniaal 
(missionaris?) met tropenhelm en drie zwarten in bewondering 
op naar de gouden ster, symbool van Belgisch-Congo.  

 

 

 



7 - Dierkost in Boerenhol 
Vergeet zeker niet te genieten van het fraaie uitzicht op de 
benedenstad. Via de Vesten, gelegen op het tracé van de 
voormalige stadsomwalling, beland je terug in het centrum. 

In de straat met de curieuze naam Boerenhol staat de 
Dierkosttoren, de laatst overgebleven toren van de 
middeleeuwse stadswallen. De handboogschutters van de Sint-
Sebastiaansgilde vinden hier een toepasselijke vergaderplaats. In 
de negentiende eeuw breekt de stad de bouwvallige omwalling 
af en vervangt men het traject door fraaie boulevards (de huidige 
Vesten). Als bij wonder ontsnapt de toren aan de sloophamer. Hij 
is opgebouwd uit veldstenen met enkele speklagen in 
ijzerhardsteen. Men verklaart de al even curieuze naam Dierkost 
als een ‘diere’ (dure) kost van de bouw van de toren. 

Op de hoek van de Markt en het steegje stond eertijds de 
herberg Boerenhol. Op marktdag pakten de boeren van het 
landelijk gehucht Buizemont hier eerst een pint vooraleer naar 
huis weer te keren. Later krijgt het straatje de naam Boerenhol. 
Andere smalle doorgangen onder een brug worden in 
Geraardsbergen 't holleken genoemd. En als de boeren van 
Buizemont er langskomen, wordt het natuurlijk Boerenhol. Zo 
gaat dat dan. 

 

 

 

 



8 - Penitentenstraat 
Na de vestiging van de zusters 
penitenten (recollectinen) anno 
1651 verandert de middeleeuwse 
Schoolstraat in de Penitentenstraat. 
Hun klooster is inmiddels ook al 
meer dan honderd jaar geleden 
gesloopt. Voorname burgerhuizen 
bevolken voortaan deze kalme 
straat. Dankzij een recente 
restauratie springt de bakstenen 
woning op nummer 17 er meteen 
uit. De heer des huizes kiest 
omstreeks 1900-1910 voor een 
degelijke vormgeving waarin art 
nouveau bescheiden sluimert in de 
arduinen raamomlijstingen en het 
smeedwerk. De consoles onder de 

daklijst doen dan haast middeleeuws aan. Bijzonder is wel de 
asymmetrie in de gevelopbouw. De rijzige verticaliteit wordt 
ingetoomd door de horizontale arduinen muurbanden. 

Op nummer 23 wordt in 1644 de vermaarde barokke 
beeldhouwer Gabriël Grupello geboren, na Manneken Pis dé 
bekendste burger van Geraardsbergen. 

 

 

 

 



9 - Winkelen in stijl 
Zo nieuw is de Nieuwstraat nu ook weer niet. In 1309 klinkt het 
reeds als Nustrate. Nog geen honderd jaar geleden was de 
Nieuwstraat een chique winkelstraat in Geraardsbergen. Nu is 
het een verstilde omgeving waar het aangenaam wonen is. 

Hier en daar zijn nog de oude winkelpuien behouden. Meteen 
springt op nummer 52 de oranje gevel in het oog. Kijk even rustig 
en je bemerkt algauw het verrassend vloeiende art-
nouveaulijnenspel dat de gehele voorgevel omvat. Architect 
Julius Persoons levert hier opnieuw een bijzondere prestatie, net 
als in de Vredestraat. In de winkel-woning op nummer 10 (eind 
negentiende eeuw) gaat het er dan weer helemaal klassiek aan 
toe met ronde zuilen en hoekige pilasters bekroond door fraaie 
kapitelen. De grootse winkelpui is omstreeks 1900 of wat later 
toegevoegd. 

Klasse … 

 

 



 

10 - Oud geleerd, jong gedaan  
Midden in de onstuimige schoolstrijd aan het eind van de 
negentiende eeuw biedt de onderwijswet van 1881 een liberaal 
antwoord aan het katholieke vrije onderwijs. De Belgische staat 
beslist dat gemeenten minstens één neutrale middelbare school 
dienen in te richten. Geraardsbergen gaat aan de slag en bouwt 
aan de huidige Begijnhofkaai een omvangrijke 
rijksmiddelbareschool (1881-1883) op de locatie van het net 
volledig gesloopte begijnhof. Uiteraard kiest men niet voor de 
katholieke neogotiek. Voor een school van het Belgische rijk past 
een statig neoclassicisme dat macht en aanzien uitstraalt, ver 
verwijderd van bewierookte spitsbogen en kruisvensters. 

Vanop de tegenoverliggende Kaai kan je languit op een metalen 
ligbank royaal genieten van het zicht op de streng ogende school. 
Medeleven met de ijverige leerlingen is aanbevolen.  



11 - Winkelen in de Grotestraat en Oudenaardsestraat 
Net over de Denderbrug beland je in de Grotestraat, de 
belangrijkste winkelstraat van de benedenstad. Best is dat je hier 
je blik laat dwalen bóven de hedendaagse bonte winkelpuien. 
Een hele straat lang waan je je in de belle époque, kuierend en 

kijkend. Op de gevels van 
nummers 26-28-30-32 krijg je 
een staalkaart van de mooiste 
art-nouveau-tegelfriezen in 
Geraardsbergen, vier op een rij. 

Geheel iets anders is de winkel-
woning op nummer 43, een 

prachtig voorbeeld van de stijl van de Gentse architect Charles 
Hogé die in de jaren 1930 ingaat tegen 
het functionalistische modernisme 
waar elk ornament uit den boze is. 
Hier is het de Gentse architect Emile 
De Nil die zijn stadsgenoot glansrijk 
navolgt. 

Zet je winkelwandeltocht gerust 
verder tot in de Oudenaardsestraat. Net na het kruispunt met de 
Lessensestraat word je rechts beloond met stralend wit-groen 
gevelwerk op nummers 3-3A. Vier terracotta reliëfs schitteren in 
een gevel bekleed met geglazuurde tegels (1908). Van links naar 
rechts glijden de vier seizoenen voorbij. Links hiervan voegen de 
art-nouveau-tegelfriezen een eigentijdse noot toe aan een gevel 
van negentiende-eeuwse snit. 

 



12 - Aan het Station 
Op de hoek van de Lessensestraat en de Gustaaf Verhaeghelaan 
bevindt zich Brasserie Grupello. Oorspronkelijk laten deftige 
heren hier hun pak op maat maken bij Maison Paul Delbauve (ca. 
1922). Aanpalend in de Verhaeghelaan ligt het woonhuis van de 
meester-kleermaker. De hotelgasten van Hotel Grupello kunnen 
van hun ontbijt genieten in het voormalige salon met 
wondermooie art-nouveauglasramen. 

Op 6 december 1922 wordt het monument voor 
de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog 
ingehuldigd in bijzijn van de Franse generaal 
Lavigne-Delville. Samen met twee Franse collega’s 
bevrijdde hij de stad op 11 november 1918 iets 
voor elf uur ‘s morgens. Enkele minuten later 
wordt de wapenstilstand afgekondigd. Na een 
openbare wedstrijd behaalt beeldhouwer Jules 
Vits uit Melle de opdracht voor het monument. 
Bijzonder is dat niet alleen een gewonde soldaat, 
maar ook een gevallen landarbeider aan de 
voeten van de Vrede ligt. 

Op 17 mei 1940 wordt het stationsgebouw van 
1855 vernield door een brand. Twee jaren later begint de bouw 
van een gloednieuw modernistisch station (1942-1944) zonder 
enige ‘overbodige’ franje. Het sobere bakstenen gebouw met 
metalen deuren en betonnen perronluifels heeft behoorlijk goed 
stand gehouden. In de heldere inkompartij staan zelfs nog twee 
houten zitbanken uit de beginjaren, eentje voor de inkom, eentje 
voor het perron. Kan je ze vinden? 



13 - Hunnegem ooit 
Veel ouder dan de in 1068 
gestichte stad Geraardsbergen 
is de Frankische nederzetting 
Hunnegem (6e-7e eeuw). Met 
de stichting door graaf 
Boudewijn VI van Vlaanderen 
gaat alle aandacht – lees: 
centen – naar zijn nieuwe 
strategische stad. Hunnegem 
wordt als het ware een 
buitenwijk. 

In dit wijkje stond in de verre 
elfde eeuw een Onze-Lieve-
Vrouwkapel die uitgroeit tot 
een heuse parochiekerk. 
Mogelijk gaat de oorsprong 
terug tot een kerkje uit de 8e-

9e eeuw. Maar dat is voer voor discussie tussen historici en 
archeologen. Vanaf de veertiende eeuw wordt de kerk een 
bedevaartsoord voor Maria. In 1624 vestigen benedictinessen 
zich hier en bouwen een priorij. De zusters leggen zich toe op 
onderwijs voor meisjes. Eind negentiende eeuw bouwt de steeds 
ijverige neogotieker Louis Bert de l’Arbre een nieuw koor haaks 
op de romaans-gotische kerk. Naar goede gewoonte voorziet hij 
het interieur van oogstrelende muurschilderingen. De kerk is te 
bezoeken tijdens de openingsdagen van de Musea Hunnegem. 

 



14 – Van zorg tot kunst 
De Gasthuisstraat dankt zijn naam aan een hospitaal omstreeks 
1200 gesticht door de graaf van Vlaanderen. Weldra bouwen de 
hospitaalzusters een klooster met kapel. Aan de straatzijde kijk je 
uit op de zeventiende-eeuwse vleugel. Op de hoek met de 
Grotestraat staat de bevallige Hospitaalkerk (1761-1763) met 
een verzorgd rococo interieur. In het fronton boven de 
toegangspoort hangt rechts het wapenschild van Catharina 
Isabella de Colins, de priorin die de bouwwerken in goede banen 
leidt. Haar ingetogen Latijnse devies luidt In pondere et mensura, 
wat zoveel betekent als Met maat en gewicht. 

Rechts van het kerkje staat in een binnentuintje de deels 
bewaarde oude gotische Marbol, de stadsfontein die je nu in een 
nieuwe versie op de Markt bewondert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Net om de hoek, in de Grotestraat, verrijst in 1908 
een indrukwekkend neogotisch hospitaalgebouw naar 
ontwerp van architect Frans Van Damme. In een 
kleurige afwisseling van rode baksteen en witte 
zandsteen roept het gebouw met zijn trapgevels, 
kruisramen en puntig smeedijzeren hek de sfeer van 
het middeleeuwse hospitaal op, gotischer dan ooit 
tevoren. 

Een hoekje verder, in de Kattestraat, biedt een langgerekt pand 
soelaas voor andere hulpbehoevenden. Het gaat om een 
weeshuis voor jongens, een weeshuis voor meisjes en een 
rusthuis voor oude vrouwen. Zo staat het in sierlijke gotische 
letters netjes te lezen boven de witte toegangsdeuren. Bij het 
opschrift WEEZEN-HUYS VOOR-JONGENS waakt Jozef, vader van 
Christus. In zijn linkerhand houdt hij een winkelhaak die hem als 
schrijnwerker goed van pas komt. Heilige Elisabeth van 
Thuringen, patrones van wezen en ziekenhuispersoneel, houdt 
een oogje in het zeil bij het WEEZEN-HUYS. VOOR-MEISJES. Boven de 
deur van het HUIS. VOOR OUDE-VROUWEN leert Anna, grootmoeder 
van Christus, haar dochter Maria lezen. 

Na bijna 800 jaren zorg worden middeleeuws hospitaal, 
weeshuizen en rusthuis tegenwoordig ingepalmd door de 
stedelijke kunstacademie. Nu wordt er zorgzaam kunst gemaakt, 
goed voor hart en ziel. 
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