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Beste buren,
De vorige Kleine Keizerkrant dateert van maart 2020. Ondertussen ligt er een
lang en onwezenlijk jaar achter ons: we namen we afscheid van Niek, Willem
en Jean, drie bijzondere mensen uit onze wijk. Het blijft vreemd hen niet
meer te zien, hoewel we hen in gedachten nog zeer nabij voelen.
Hoe de reis van Willem naar Kaapstad afliep (in de vorige editie was hij in
Griekenland beland), zullen we wellicht nooit weten maar in ons hoofd zijn
we samen met hem op reis.
Onder impuls van nieuwkomer Michel is de redactie opnieuw samen gekomen en kunnen we weer een lijvig krantje aan jullie presenteren. Willem zou
tevreden zijn.
De kogel is door de kerk: we hebben beslist ook dit jaar geen prinsenhoffeesten en rommelmarkt te organiseren. Zolang het niet 100% veilig kan, vinden
we het niet verantwoord veel mensen samen te brengen. Maar, vanaf juni
plannen we weer activiteiten en het eerste weekend van september organiseren we een kleinschalig alternatief voor de bewoners van het Prinsenhof!
Alle info vinden jullie op de nieuwe website prinsenhof-gent.be.
Voor wie het wenst, kun je je via de website ook inschrijven op de Facebookgroep Bewoners Prinsenhof Gent of voor de digitale nieuwsbrieven die we via
mailchimp versturen. En heb je zin om zelf een steentje bij te dragen, laat
dan zeker van je horen!
Warme groet.
Katia Vandendriessche
Deken Prinsenhof*
* de mooiste wijk van Gent”, dixit Eleke, onze nieuwe wijkregisseur
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Dag Niek,
NIEK VERMEULEN
21 oktober 1955 - 20 september 2020
In september 2020 is Niek Vermeulen overleden na een slepende ziekte. We eren Niek
met de tekst die op de uitvaart werd voorgelezen.
Dag Niek,
Als deken van de gebuurtedekenij Prinsenhof heb je je vanaf 2005 jaren
onvermoeid en met veel overgave ingezet en de leiding genomen van de
buurtwerking: zorgzaam en attent naar de buren toe. Je gaf iedereen het
gevoel erbij te horen en nieuwe buren werden hartelijk onthaald. Je sloot
niemand uit en iedereen was welkom. Op de achtergrond was Mieke steeds
aanwezig en steunde je volop.
Discreet was je overal aanwezig, nooit op het voorplan maar steeds zorgde
je ervoor dat alles draaide of zoals je dikwijls zei: de voornaamste taak is er
voor te zorgen om “den boel tuupe te houden”.
Je kon situaties perfect inschatten en wist met het juiste woord wrijvingen
te ontmijnen, mensen in te schatten en aan te sporen. Je was de smeerolie
tussen de buren.
Met een onnavolgbare naturel kon je het beste uit de mensen halen en
ieders talenten ondersteunen: de ongelooflijke vibe en energie die er
stroomde met onze creatieve brainstorms, de massa’s ideeën die we
lanceerden, de bulder en de lach die ermee gepaard ging.
Het is trouwens dankzij jou en jouw familie dat we de mooiste Sint en Piet
gewaden hebben van gans West-Europa. Op rommelmarkten ging je unieke
stoffen kopen, brokaat en knoopjes uit lang vervlogen tijden en uit deze
stoffen werden prachtige kostuums gemaakt, een lust voor het oog.
Het enige wat nog moest afgewerkt worden, was de staf van de Sint.
Je blijft voor altijd in ons midden en de leegte die je achterlaat, zullen we
volgend jaar met veel plezier waanzinnig invullen zodat iedereen voelt dat
je nog volop aanwezig bent. We zorgen opnieuw voor chaotische feesten
met een ferme hoek af. Daar mag je ons op afrekenen!
En maak je geen zorgen over de staf van de Sint: we hebben nog wat
smaragden en briljanten in onze zak. Willem last deze wel vast in de staf
zodat we van verre de onvervalste diamant die je bent, kunnen zien fonkelen in onze buurt.
Wouter De Canck
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Dag WILLEM ,
WILLEM MANTEN
Utrecht 9 juni 1945 - Gent 10 december 2020
Op stap met Willem was altijd een avontuur. Je wist nooit waar je uitkwam.
Geen deur bleef voor hem gesloten, geen dag was dezelfde. Gulzig in het
leven en uitbundig in de vriendschap. Altijd in voor een grap en een kwinkslag. Willem beet in het leven en het leven was een feest.
Een ongepolijste diamant die neerstreek in het Prinsenhof en met zijn
eigenzinnige stem veel peper en zout bracht. Onuitputtelijke werkkracht
met een groot praktisch verstand, met goede smaak en een oog voor
schoonheid.

foto Patrick Cohen

Bohémien, vlerk en vlegel. Steunpilaar en smeerolie van de prinsenhoffeesten
en de buurtwerking. Hart op de tong, dicht bij zichzelf, recht voor de raap en
soms behoorlijk brutaal.
Warme brievenschrijver, belezen man, levensgenieter en wereldburger.
Leven in het hier en nu, morgen is een andere dag. "Later" bestaat niet.
Willem, we gaan je nog heel hard missen. Het Prinsenhof zal een toontje
grijzer zijn.
Wouter
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Het overlijden van Willem kwam voor veel buurtbewoners onverwacht.
Op de sociale media klonk veel ongeloof en verdriet maar ook schalkse en
fijne anekdotes.

het wijkbudget
Interview met Eleke Langeraert, wijkregisseur
en Katia Vandendriessche, deken wijk Prinsenhof

Willem? Dè Willem?? De enige echte Willem van het Prinsenhof??? De Willem
die steeds weer gezwind voorbij fietste, zwaaide, lachte, riep? Dit kan ik niet
geloven ...? Ik dacht dat hij hier met zijn pretoogjes en onverslijtbare laarzen
eeuwig zou rondfietsen... Wat een groot verlies. Dikke dikke knuffel Mieke! x
Marlies Davans
Stilte ... ik herinner me nog ... de éérste dag dat we in ons huis woonden op
het Prinsenhofplein kwam Willem langs om kennis te maken. De soep was
net klaar en hij lustte wel een bordje. We voelden ons meteen welkom in onze
warme buurt. We zullen de fijne ontmoetingen missen... Heel veel sterkte,
Mieke! Altijd welkom voor een kop soep. Wim Vens

We hadden elkaar niet meer gezien voor onze verhuis naar Zweden, dus schreef
hij een mooie lange brief die zal ik koesteren. Hij kwam af en toe eens aanbellen om ons persoonlijk de prinsenhofkrant te bezorgen. Ruth Terwecoren
Voor de lockdown kwamen we elkaar geregeld tegen en iedere maal hadden
we een gezellige babbel. Op een vroege morgen, tijdens de prinsenhofbuurtfeesten, kwam hij mijn man tegen die net van de bakker kwam en zei hij:
morgen kom ik ontbijten. We dachten dat het een grap was maar inderdaad
de volgende dag stond Willem voor de deur en hebben we samen gezellig ontbeten (met de belofte om het volgend jaar te herhalen). Lucienne Tjampens
Willem, bedankt voor je enthousiasme. Je gemeende knuffel. Je schalkse blik.
Een theetje of wijntje op den bots. Je anekdotes en fijne verhalen. Kortom bedankt om Willem te zijn. Het ga je goed! Valerie Vandecasteele
Willem heeft een bewogen en avontuurlijk leven geleid. Op 16 jaar verliet hij
Nederland voor Zuid-Afrika zonder toestemming van zijn ouders. Hij woonde
en werkte daar maar kon niet om met het apartheidsregime en keerde terug
naar Nederland. Deze terugreis duurde ook drie jaar. Helena Cazaerck heeft
Willem in 2015 uitgebreid geïnterviewd. Je kan dit nog steeds nalezen op:
https://helecaza.wordpress.com/2015/02/17/ik-zit-op-een-schip-naar-afrikamaak-jullie-geen-zorgen-alles-komt-wel-goed/
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Dikwijls kwam je plotseling binnen voor een tasje koffie en een speculaas
koekje en een goede babbel, zo plotseling ... je nooit meer zien passeren op je
fiets. Rita Vanwanseele

De Stad Gent besliste om tijdens de huidige legislatuur een bedrag van 6,25
miljoen euro uit het stadsbudget voor te behouden en te besteden aan initiatieven van en voor de diverse wijken van de stad. Op basis van enkele criteria
zoals aantal inwoners, oppervlakte en geografie werd een profiel opgesteld en
kregen de 25 wijken uit de stad een budget toegewezen. In een eerste ronde
zijn 11 van de 25 Gentse wijken aangewezen om aan de slag te gaan met het
Wijkbudget. Het Prinsenhof hoort samen met de wijk Papegaai, het Sint-Elisabethbegijnhof en Sint-Michiels - die we PPSS zullen noemen :) -tot één van de
11 gekozen wijken.
Onze ‘grotere wijk’ kan over een budget van 200.000,00 euro beschikken. De
participatie van de burgers is cruciaal voor het slagen van dit project. De Stad
Gent stelt wijkregisseurs aan om de bewoners van de wijken en hun vertegenwoordigers te ondersteunen bij het zoeken naar uitvoerbare projecten
en om de communicatie met het stadsbestuur te vergemakkelijken. Het stadsbestuur wenst immers dat de initiatieven ook op lange termijn gedragen worden door de bewoners en dat het profiel van elke wijk op deze wijze wordt
versterkt.
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In september 2020 lanceerde de Stad een oproep tot voorstellen, die afgesloten
werd op 30 november van hetzelfde jaar. Een eerste screening van alle binnengekomen ideeën maakte meteen duidelijk dat een aantal voorstellen niet
passen in een dergelijk wijkbudget. Het heraanleggen van straten of pleinen,
bijvoorbeeld, overschrijdt ruimschoots het beschikbaar budget en is gevat in
het meerjarenplan van de Stad Gent. Het is wel zo dat deze suggesties en soms
klachten een signaal vormen voor de stad en dat de vraag om inspraak van de
bewoners is gehoord.

Op de prinsenhofavonden kwamen de troeven en de knelpunten van de wijk
naar boven: het bruisende stadscentrum ligt letterlijk op twee stappen en toch
genieten de bewoners van een rustige omgeving. Er zijn heel wat ‘verborgen
parels’ die een wandeling door de wijk steeds boeiend maken.
Net die luwte behouden, vormt echter een uitdaging. Wandelaars zijn heel welkom maar een Graslei 2.0 zou de geest van de prinsenhofwijk teniet doen. Ook
ontbreekt in onze wijk, zoals doorheen heel de stad, openbaar groen en zijn de
plaatsen waar mensen elkaar spontaan ontmoeten en met elkaar praten te beperkt. Vanuit die vaststellingen zijn enkele voorstellen te noemen zoals de verbetering van de infrastructuur van het buurthuis: de tussenvloer akoestisch
isoleren en de benedenruimte herinrichten om, buiten de tentoonstellingen,
buurtateliers mogelijk te maken. Een ander idee is een groen eilandje creëren
op de Lieve, heel graag vrij van vuil en plastic, met kunstzinnige sfeerverlichting die tegelijkertijd een signaalfunctie zou krijgen voor de waterkwaliteit.
De rust bewaren rond maar ook op de Lieve (luidsprekers, motoren, ...) vormt
zeker een uitdaging waarvoor de stad een belangrijke bondgenoot is. Het ‘charmante’ Rabot verdient beter dan de huidige rommelige situatie! Een boekenkastje of een prinsessenbalkon op een leuke plaats in de wijk kosten weinig
geld en moeite. Ook het besloten bestaande groen (gedeeltelijk of sporadisch)
ontsluiten, hoort bij de suggesties zoals de tuin van de Ongeschoeide Karmelieten of de tuin van Abraham achter de Berg van Barmhartigheid, een gebouw
van begin 17de eeuw (hopelijk blijft dit indrukwekkend monument in handen
van de Stad Gent!). Groene ruimtes uitbreiden of verbeteren (zwaaikom aan de
Lievekaai, groenzone aan Bachtenwalle), vormen allicht een volgend stadsproject. De lijst is natuurlijk nog langer...
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Tijdens de maand oktober 2020 nodigde de dekenij van het Prinsenhof alle bewoners van de wijk uit om tijdens een drietal avonden suggesties te doen om
de wijk nog aangenamer te maken. Het werd een heuse brainstorm!
Uiteindelijk stuurde de PPSS 44 ideeën naar het Stadsbestuur, het resultaat
van de brainstorm van het Prinsenhof en van vele individuele ideeën van de
bewoners van de gehele PPSS. De concrete betrokkenheid en het engagement
van de Gentenaars is duidelijk.

In de maand juni worden de projecten beoordeeld door de stadsadministratie
en het schepencollege naar o.a. de financiële haalbaarheid of ze realistisch
uitvoerbaar zijn en of ze in coöperatie zijn gevormd. De bewoners kunnen nog
input geven vooraleer de definitieve keuze wordt gemaakt in de loop van de
maanden september-oktober 2021. De Stad Gent laat zich daarvoor begeleiden
door experten in een ‘dialoogkamer’ die advies zullen geven over de manier
waarop dat zal gebeuren.
In de voorbije maanden en ondanks de vele beperkende maatregelen die we
kennen, zijn de bewoners van de prinsenhofwijk er toch in geslaagd samen
met de dekenij en de wijkregisseur een aantal creatieve en geëngageerde ideeën naar voren te brengen.
Laten we hopen dat er heel wat voorstellen worden gerealiseerd!
Rita Godyns
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Hondenpoep
Sinds corona heb ik me op zonnige dagen een fulltime job als chair umpire
toebedeeld.
Op een prachtig grasterrein à la Wimbledon, weliswaar bij regen niet overdekt, kan ik mijn ding doen. Naargelang het uur worden allerlei toernooien
ingericht.
’s Morgens komen eerst de honden met hun baasjes aan de beurt. Het spel
bestaat erin dat er naar hartenlust mag gepoept worden zolang het maar tussen de krijtlijnen blijft. Het maakt niet uit hoe het baasje met een lob, smash,
volley of whatever een drol scoort. Elke drol krijgt, met duim omhoog of omlaag, een beoordeling. Bij foute worp wordt men verzocht het toernooi te verlaten. Dat valt veelal samen met een scheldtirade al dan niet met opgestoken
middelvinger. Na de hondendressuur volgt het gezellig romantisch gedeelte
bedacht volgens de cirkels getrokken op Sint-Pietersplein. Koppeltjes, vrienden komen in een soort hawk-eye terecht die ze tijdens de duur van samenzijn niet mogen verlaten. Dankzij mijn haviksoog verloopt dit spel volgens 1,5
meter corona maatregel perfect. Na de parttime zijn we aan het slot met de
Messis, Ronaldinhos en Kevin De Bruynes van de toekomst. Ze tackelen soms
te hard maar ik sluit mijn ogen. Als balkon chair umpire voor het parkje aan
Bachtenwalle beëindig ik even voor het journaal van zeven uur tevreden mijn
fulltime job om de laatste corona cijfers te raadplegen. Morgen als de zon
schijnt, ben ik terug chair umpire en mag er terug naar hartenlust gepoept
worden. Zolang het maar tussen de krijtlijnen blijft.

't komeerke
Kom op Tegen Kanker
Half april maakte Sara Geysels, van de jeugdherberg, verse vol-au-vent ten voordele
van de 1000 km van Kom op Tegen Kanker.
Er kwamen 32 reacties op de facebookpagina van het Prinsenhof. Het initiatief werd
erg gesmaakt.
Naar het schijnt bakt Sara ook super lekkere wafeltjes. Iets om naar uit te kijken...

Jacky Vandersaenen

Storm Odette
Storm Odette houdt lelijk huis in het Prinsenhof en op de Lievekaai op 26 september
2020. Eén van de treurwilgen begaf het door de regen en de wind. Enige tijd later
sneuvelde ook een aantal takken van een nabijgelegen treurwilg. De bomen werden
in de winter gekortwiekt en heel kort gesnoeid. Om de kans tot omverwaaien en
schade aan de buren te beperken werden ze gekandelaard. En in april 2021 werd
dan uiteindelijk een nieuw exemplaar aangeplant. Hopelijk schiet hij goed in de
buurt.
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Terras Chez Rudy

Afbraak derde rabottoren

Speciaal voor Rudy De Bleecker werd een nieuwe wegbedekking met terras
aangelegd in de Pluimstraat. Het terras werd meteen in gebruik genomen.

De afbraak van de derde rabottoren is ook
voor mannen die van wanten weten.
De skyline van het Prinsenhof is definitief
veranderd nu deze toren is afgebroken in
het voorjaar van 2021.
De rabottorens (in de volksmond “de blokken”of “cités in d’heugte”) zijn een late
toepassing van de modernistische, vrijstaande hoogbouw in de Gentse binnenstad.
Ze werden echter ook vrij snel en algemeen beschouwd als minder geslaagd. Op
voorstel van de stedelijk ingenieur J. Van der Haeghen werd het middelste gebouw
niet evenwijdig aan maar dwars op de overige twee gebouwen geplaatst, dit om de
visuele impact vanuit de historische stad op de middeleeuwse rabotsluis te minimaliseren. De hoogbouw bleek onvoldoende geïntegreerd in de omgeving.

Pierre Eggermont
In september 2020 stierf Pierre Eggermont (73).
Eggermont was de stichter van Models Office, het
allereerste modellenbureau van ons land. De kantoren
waren gevestigd op de Lievekaai. De vrouwen die hij
aan modellencontracten hielp, stonden wereldwijd op
de covers van glossy tijdschriften en blitse catwalks.
Onder andere Delfine Bafort en Wendy Van Wanten
startten hun carrière bij Eggermont. Zijn luidruchtigheid en flamboyante levensstijl vielen op en hij liet zich
graag omringen door vrouwelijk schoon.

Openbare verkopen
Dat de prijzen voor de woningen in onze buurt de pan uitswingen, is reeds lang
geweten maar het online platform van de Notarissen, Biddit, zorgt er wel voor dat
het kopen van een woning nu nog gemakkelijker te organiseren is. Het huis links
in het Prinsenhof is toegewezen tegen de prijs van 708.000,00 euro met instelprijs
395.000,00 euro. Deze woning is volledig te renoveren. De woning in het Gewad,
genaamd “De Drake” is ingesteld op 200.000,00 euro en werd uiteindelijk toegewezen tegen de prijs van 532.000,00 euro. Duidelijk een koopprijs voor mannen en
vrouwen die van wanten weten.

Welkom!

De knip

Wie nog van wanten weet, is Isabeau De Kerpel. Zij komt wonen in het huis van
Herman Vannieuwenhuyze en Rita Vanwanseele. Onze voormalige deken en zijn
vrouw hebben hun vertrouwde stek in het Prinsenhof verlaten en trokken naar
het landelijke Bachte-Maria-Leerne alwaar zij verder van hun oude dag genieten.
Dank aan Herman en Rita voor hun jarenlange inzet voor de buurt en welkom aan
Isabeau.

Het circulatieplan is nu ook menens in onze buurt. Waar je vroeger zonder al te
veel problemen nog over het brugje aan de Lievekaai kon rijden, is dit nu verleden
tijd. Er staan weliswaar geen paaltjes maar camera’s controleren alle auto’s die
toch over de brug rijden. Kijk maar eens boven aan de gevel van Pieter De Nul in de
Lievestraat en aan de gevel van de Jeugdherberg en je kan de camera’s zien hangen.
De controle gebeurt met camera's met nummerplaatherkenning (ANPR-camera's).
Deze camera's scannen je nummerplaat en controleren of je toelating hebt om door
een knip te rijden. Als dat niet het geval is, krijg je een gasboete van 58,00 euro.
Een verwittigd man/vrouw weet van wanten.

Ook verwelkomen we Hanna Van Wambeke en Sies Ryckebosch. Zij wonen in de
Simon de Mirabellostraat 16A.
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Katia en Wouter
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homo universalis
Preben Verniers
uit de prinsenhofbuurt
= Homo Universalis
Kijk je regelmatig naar Iedereen Beroemd?
Volgde je enige tijd terug de afvallingswedstrijd
op zoek naar de Homo Universalis? De winnaar was Preben Verniers en
die woont in de Braderijstraat! Preben woont sinds een vijftal jaren in onze
buurt. Zijn vriendin woonde daar al en Preben trok bij haar in. Beroepshalve
is Preben cipier in de gevangenis van Sint-Gillis, Brussel.
Aanvankelijk werkte hij in de gevangenis in Gent, kwalificeerde zich tot
kwartierchef waarvoor een plaats vrijkwam in Brussel. Naar de hoofdstad
reizen neemt telkens meer dan anderhalf uur (enkel) in beslag met het openbaar vervoer. Een overplaatsing naar Gent is aangevraagd. Preben houdt van
zijn job: uitdagend en gevarieerd.

Naar het buurthuis komt Preben eigenlijk niet maar tijdens de prinsenhoffeesten nemen ze elk jaar met veel plezier deel aan de rommelmarkt.
Volgens Preben is dat de leukste rommelmarkt van België!
Riet Wille
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Om mee te dingen naar de Homo Universalis waren niet minder dan 2400 inschrijvingen waarvan er honderd werden geselecteerd voor deelname. In een
zotte bui schreef Preben zich ook in. Hij vindt van zichzelf dat hij nergens
echt goed in is maar dat hij in principe alles een beetje kan. De opnames
vonden plaats in het weekend, vijf op zaterdag en vijf op zondag. De combinatie met zijn job was niet altijd vanzelfsprekend daar hij ook nacht- en
weekenddiensten heeft. En ook corona zorgde voor een onderbreking van de
opnames. Aanvankelijk had Preben wat moeite om zich goed te voelen in die
groep van honderd enthousiaste deelnemers maar naarmate de wedstrijd
vorderde, kreeg hij er steeds meer zin in. De moeilijkste opdracht vond hij het
Zumba dansen. Bij deze opdracht moest hij bijna de wedstrijd verlaten.
Ook de laatste proef met de schommel was heel spannend. Op de televisie
kwamen slechts vijf minuten in beeld maar het duurde zeker een kwartier
voor Preben tot rust kwam en zijn benen het juiste ritme van de schommelbeweging vonden. Door zijn job heeft hij geleerd om ook in stresssituaties
toch rustig te blijven. En de prijs? Een jaar gratis reizen, omgezet in een
reischeque van 18.000 euro. In mei vliegen Preben en zijn vriendin voor een
weekje naar Lanzarote!

Gedicht

Een trouw huisdier
Ze zag er best knap uit:
een vel van bruin fluweel,
haar ogen als kraaltjes
en een lint om haar keel.
Ze was een trouw huisdier
en lag steeds voor de deur.
De hond van de buren
werd verliefd op haar geur.
Gingen ze zoenen en vrijen?
Niemand weet hoe zij het klaarde,
maar iedereen was heel verrast
toen die tochthond vijf puppies baarde.

De strapatsen
van het
striphotel
Op de Augustijnenkaai verrijst het nieuwe stripmuseum met striphotel. Het
is een project van architect Marc Noël uit Keerbergen die er zijn levensdroom
wil realiseren, het uitbaten van een museum van de negende kunst (comic art),
een megamuseum van stripverhalen en stripfiguren.
Problematisch in zijn project is dat deze stripliefhebber zijn eigen ingediende
bouwvergunning niet naleeft en alles wat boven het dak verschijnt niet vergund is en er illegaal gebouwd wordt. De technische toestellen (airco’s) staan
op het dak en waren voorzien op de plannen in het gebouw zelf. Het staketsel
met uitkijktoren is een landingsplaats voor aliens (u leest het goed!) waarop bij
gelegenheid licht- en lasershows zullen georganiseerd worden. Ook dit stond
niet op de bouwplannen. De visuele vervuiling is een aanslag op het historisch
karakter en houdt geen rekening met de esthetische gevolgen op de buurt. De
buurt van de Augustijnenkaai situeert zich in de kern van het historisch centrum van Gent. Kenmerkend hiervan is dat de gebouwen in de omgeving een
aanzienlijke historische waarde vormen en het geheel van de gebouwen een
uniform historisch karakter heeft. Het nabijgelegen augustijnenklooster met
zijn massief dak is van de 13de eeuw, de omliggende gebouwen zijn opgericht
tussen de 17de en 19de eeuw en vormen een vrij homogeen uitzicht. De Augustijnenkaai geeft uit op de Lievekaai, die samen met de waterloop de Lieve, een
uniek stadsgezicht vormen in het historisch centrum.
De inbreuken zijn het best te zien aan het brugje bij bakkerij Van Hecke.

Riet Wille
Van leeuw tot leeuwerik, De Eenhoorn, 2020
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Elk overleg met de bouwheer is vruchteloos gebleken. Er zijn tevens talrijke
tussenkomsten geweest van de bouwpolitie die steeds lauw optrad. De bouwpolitie heeft nochtans de bevoegdheid om de werken onmiddellijk stil te leggen
wanneer er manifeste inbreuken zijn op de bouwvergunning maar verder dan
het opstellen van een proces-verbaal wou men niet gaan. Een aantal buurtbewoners heeft dan online vergaderd met de burgemeester die zich achter de
zienswijze van zijn bouwpolitie verschool om ook niet kordaat op te treden.
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Burenbabbel

Tot op heden heeft de bouwheer geen regularisatiedossier ingediend. Een aantal buren is niet bij de pakken blijven zitten en een twintigtal mensen heeft
een gerechtelijke procedure aangespannen om de werken stil te leggen op
deze werf. De uitspraak over de stopzetting van de werken wordt verwacht
tegen het einde van juni 2021. De foto’s tonen de inbreuken die zichtbaar zijn
maar binnen in het gebouw zijn er ook inbreuken die lastig zijn voor de buren
in de Lievestraat; zij ondervinden rechtstreekse hinder en worden in hun privacy aangetast.
Wouter De Canck

foto Patrick Cohen

met
Andreas Nieh aus

We spraken met een man die al ruim 15 jaar een buurtgenoot is maar die
niet iedereen kent. Dus toch even kennismaken.
Mijn naam is Andreas Niehaus. Mijn vrouw Uta en ik zijn Duitsers en we wonen hier op het Prinsenhofplein sinds 2005. Ik werk als docent Japanse
taal en cultuur aan UGent. Mijn vrouw werkt in Duitsland als
professor Duitse literatuur.
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Hoe kwam je in Gent terecht?
Toevallig! In 2004 werkte ik als assistent Japanologie in Keulen. Ik hoorde over
een vacature in Gent. Mijn vrouw en ik zijn dan hier de sfeer komen opsnuiven en we voelden meteen dat we hier zouden kunnen aarden. De manier
van leven, de cafés en de leuke mensen. Ik heb dan gesolliciteerd en werd
aangenomen in 2004. Ik woonde eerst in een studentenhome vlakbij het UZ.
In het weekend verkende ik de stad op zoek naar een leuke stek. Die vond ik
in het Prinsenhof! Mijn vrouw had het huis niet gezien maar ze had voldoende vertrouwen en zei: “Doe maar! Teken het contract.”
Uta kon hier ook een carrière uitbouwen maar het bleek niet mogelijk om tot
prof door te groeien en zo koos ze uiteindelijk voor een functie in Koblenz.
Dat betekent dat zij pendelt tussen Gent en Duitsland. Dat is niet makkelijk
en erg vermoeiend maar anderzijds geniet ze wel van twee werelden. Ik blijf
gewoon hier en geniet van het leven (lacht).
Maar onze tijd samen spenderen we hier. We zijn hier al zo lang en prima
ingeburgerd. Je hebt hier ook die internationale dimensie en diversiteit, meer
dan we in Duitsland kennen. Gent is een stad die opener is dan bijvoorbeeld
Koblenz en is dus meer te vergelijken met een miljoenenstad zoals Keulen. Ik
heb dan ook helemaal geen heimwee. Onze toekomst ligt hier.
Waar komt die interesse voor Japan vandaan?
Gevechtssporten. Die heb ik sinds mijn jeugd beoefend. Nu niet meer. Vanaf
een bepaalde leeftijd wordt dat moeilijker en doet alles pijn (lacht). Maar op
mijn 14de wist ik al duidelijk dat ik iets met Japan wou doen en toen heb ik
beslist om Japanologie te studeren. Mijn onderzoeksgebied: Japanse gevechtssporten, sportgeschiedenis en -sociologie, de Olympische spelen in Japan, ...
Nooit aan sumoworstelen gedaan?
Ik heb ooit deelgenomen aan een stage in Tokio voor mensen die al een
zwarte gordel hadden in een andere gevechtssport. De stage werd geleid door
een professionele sumoworstelaar en dat was echt super cool. Op het einde
mochten we het tegen die man opnemen maar ... zero chance!
Maar je kan je verdedigen als het moet?
Vroeger wel maar vandaag? De techniek is er nog wel maar de beste strategie
is toch het hazenpad kiezen!
Vrije tijd?
We wandelen graag en veel. Dus ook buiten de stad. De natuur in. We zijn al
lang lid van Natuurpunt. En we zijn enthousiaste vogelspotters. Ook op
reis willen we plekken vinden waar we vogels kunnen observeren. Op
wandeling hebben we dan ook altijd een verrekijker mee.

Wat kan je absoluut niet missen in het leven?
Mijn wijntje! (lacht). Rust. Mij kunnen ontspannen, liefst in de natuur. Dat
mis ik soms in de stad.
Maar jullie kozen dan toch voor deze buurt?
Absoluut. Een heel interessante buurt omwille van de diversiteit. Je vindt hier
een mix van leeftijden, sociale achtergronden, nationaliteiten. In de beginperiode was het voor ons wat moeilijk om contact te leggen maar dat was vooral onze fout. We namen niet makkelijk deel aan buurtactiviteiten en dan is
het normaal dat je wat geïsoleerd blijft maar in de loop van de jaren hebben
we toch echte vrienden gemaakt.
Wat ergert jou het meest aan mensen?
Hahaha! Waar moet ik beginnen? Moeilijke vraag. Wat mij momenteel enorm
stoort, is dat mensen veel afval achterlaten. Ik begrijp en aanvaard dat echt
niet maar je hebt altijd de twee kanten van de mens. De ene laat afval achter
en de andere ... ruimt het vervolgens op ook in onze buurt. De mens is ook
niet in staat om uit de geschiedenis te leren. Dat stoort mij ook.
En waar heb je dan bewondering voor?
Mensen die zich inzetten! Voor het klimaat, die gaan betogen, hun manier
van leven veranderen. Mensen die zich inzetten voor natuurbehoud, mensen
die zich inzetten voor gelijke kansen. Daar heb ik echt ontzettend veel bewondering voor. Je hebt de boegbeelden maar ook de mensen die het dagelijks doen.
Welk ander beroep had je graag uitgeoefend?
Daar zul je misschien vreemd van opkijken: politieman. Toen ik aan karate
en judo deed, kwam ik vaak in contact met politiemensen. En dat vond ik een
heel boeiend beroep. Maar ja, dan was ik nooit in Gent beland.
Het gesprek loopt stilaan ten einde. Plots roept Andreas heel enthousiast uit:
Kijk daar, een gele kwikstaart! Zelfs twee! Nee, het zijn er drie! Hoe cool is
dat!
Misschien zou je voor het volgende nummer van dit krantje iets kunnen schrijven?
Over de vogels in de buurt? Natuurlijk! Of iets over Japan?
Boekentips! Of misschien ...
Wordt dus zeker vervolgd.
Michel Vlaemminck

- 22 -

- 23 -

foto Patrick Cohen

Een rebelse blik
op het intieme leven
in het prinsenhof
Het schaamhaargroen van de gekandelaarde treurwilgen is de beste herinnering aan storm Odette in september 2020. Een treurwilg begaf het en kwam
in de Lieve terecht. De pers was blij dat ze een coronavrij item hadden en liet
buurtbewoners aandraven om dit fait divers een nationale weerklank te geven.
Het coronavirus heeft ook de buurt lam gelegd: buurtactiviteiten werden opgeschort, het buurthuis geeft een klamme kouwelijke aanblik. De prinsenhoffeesten anno 2020 hebben niet plaatsgevonden: geen buurtreceptie, geen party zaterdagavond en geen megarommelmarkt op zondag. Doodse stilte in de
plaats.
De dagen verlopen geurloos en snakken naar het tjiftjaf van de mensen, het
gejingel en gejangel en het brutale gedoe van alledag. Ontmoetingen zijn gedegradeerd naar banale online meetings zonder diepgang, kakelend op een
plat scherm.
Als er geen zout en peper is in het dagelijkse leven, worden dingen uitvergroot
en erger ervaren dan ze zijn. Of toch niet? Er zijn zo een aantal sluipende gebeurtenissen die het aanzicht en het leven van de buurt kunnen doen kantelen.
De visuele terreur van het stripmuseum op de Augustijnenkaai is een aanslag
tegen de goede smaak en staat haaks op het historisch uitzicht van de buurt.
Tussenkomsten van de buurtbewoners bij het Stadsbestuur waren vruchteloos. Schepen Watteeuw, nochtans bevoegd voor Stedenbouw, schoof de hete
patat handig door naar de burgemeester, die slechts in actie schoot nadat Guy
Verhofstadt een mail stuurde op een koude zondagavond ergens in januari en
holderdebolder een teamvergadering organiseerde. Hij verschool zich achter
de ambtenaren van de bouwpolitie om de werken niet stil te leggen hoewel
de illegaal uitgevoerde werken op het dak schreeuwen om actie. Dadendrang
is nu ook niet het sterkste punt van Matthiaske: het enige wat uw dienaar
zich nog herinnert, is hoe hij op de verkiezingsavond zichzelf uitriep als burgemeester van de stad. De hele pantomime zit nu in handen van het gerecht
en zal beoordeeld worden door Augustus Goetgebuer, een rechter die vroeger
nog in het Prinsenhof gewoond heeft. Hopelijk heeft hij een boon voor het
Prinsenhof.

- 26 -

Wat nog onder de waterlijn zit en ontsnapt aan het publieke debat is de wildgroei van airb&b in de buurt. Huizen worden opgekocht en tijdelijk aangeboden aan toeristen; de lusten privatief (huurinkomsten) en de lasten voor de
buurt (uitbundige toeristen die dag en nacht verwisselen en om zes uur ’s ochtends met hun trolleys over de kasseien denderen). Stijgende prijzen van het
vastgoed zorgen ervoor dat een betaalbare woning vinden in het Prinsenhof
slechts voor de happy few is. Uiteraard ondermijnt dit de sociale cohesie in de
buurt omdat er geen permanente bewoning is en bewoningskansen ontzegd
worden aan jonge gezinnen die naar de randgemeenten moeten uitwijken.
B&b uitbaters zullen nu wel het kwetsbare businessmodel van airb&b ervaren hebben (de toeristen blijven weg) en de stad heeft een kans laten liggen
om in gesprek te gaan met deze uitbaters om langdurige huurcontracten aan
Gentenaars aan te bieden. Winst langs beide kanten: de uitbaters hebben solide huurinkomsten en de Stad trekt opnieuw inwoners aan die zich kunnen
nestelen in het Prinsenhof. Willen we meer zout en peper in de buurt dan is
een allegaartje van nieuwe mensen wel welkom en niet toevallige passanten,
vermomd als toeristen.
Het intieme leven van de buurt verbergt ook nog een aantal zorgen die hier
eens mogen aangekaart worden en die nu slechts in de dagelijkse gesprekken
op straat tussen de buren aan bod komen maar nog niet in de bestuurskamer van de Stad doorgedrongen zijn. Het megaproject van de Academie wordt
binnenkort in gebruik genomen, de eerste bewoners zouden er al hun intrek
genomen hebben. Voor de ondergrondse parking waar standplaatsen tegen
40.000,00 euro worden aangeboden, is echter de grondwatervoorziening hopeloos onderuit gehaald: in een onafgebroken tijdsspanne is dag en nacht water
opgepompt en weg gemaald. De gevolgen zijn niet gering: huizen in de dichte
buurt zakken scheef en muren scheuren in woningen op méér dan 100 meter
van de Academie. Wat de promotoren vergeten, is dat de ganse buurt gebouwd
is op moerassige grond en dat de huizen tegen elkaar leunen zonder fundering.
Er wordt een aanslag gepleegd op de eeuwenoude ondergrondse waterhuishouding van de omgeving. De aandacht hiervoor wordt deskundig weggemoffeld en het is niet het enige project in de stad waar buurtbewoners dezelfde
problemen ervaren. Geologen kunnen dit wel beter uitleggen maar dat er verband bestaat tussen deze onafgebroken ondergrondse waterbemaling en het
scheuren en zakken van de huizen staat voor de buurtbewoners wel vast. We
houden ons hart vast als binnen afzienbare tijd aan het project Beaumont
wordt gestart in de Molenaarsstraat en de Sint-Antoniuskaai.
Uw dienaar is een ordinaire roddelnicht en hij is verlekkerd op nog meer ongewenste berichten in de buurt die fluisterend en discreet boven de waterlijn
mogen gebracht worden, dus voel u in elk geval niet te beroerd om één en
ander aan te kaarten (wat iedereen wel denkt en anderen niet durven zeggen).
Peper en zout in het dagdagelijkse leven, je weet wel...
Uw dienaar Kanky Star
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Eva de roovere
Voelt zich thuis in de buurt
Sinds ze zo’n 15 jaar terug haar eerste album, De Jager, afleverde is Eva De
Roovere een vaste waarde in de Lage Landen. Dit album klinkt dan ook nog
steeds als een “best of”: bijna elk nummer is in de loop der jaren grijs gedraaid op de radio. Niet dat ze daarmee aan haar proefstuk toe was. Het
publiek was al langer vertrouwd met haar herkenbare stemgeluid toen ze
jarenlang achtereenvolgens met Kadril en Oblomow toerde. Ondertussen zitten we 5 Nederlandstalige albums verder (de laatste La Loba dateert van het
pre-coronajaar 2019). Maar Eva is niet voor één gat te vangen. In 2016 neemt
ze in Los Angeles de verrassende Engelstalig album Chanticleer op. Samen
met haar neef Wim Punk (the Wolfbanes) brengt ze een album uit onder de
naam The Skinny Genes. Ze neemt deel aan tal van projecten met collega
muzikanten (o.a. in het kader van Te Gek). Er is de gedichtenbundel "Positron"
(Poëziecentrum, Gent) en een essay: Ik is perfect (Lannoo, Tielt). In het onwaarschijnlijke geval dat er zich nu nog geen Evamuziekje in uw hoofd heeft
genesteld, denk aan “Zoals in dat ene liedje” of de oorwurm “Fantastig toch”.
In deze lastige covidtijden zoeken we een gelegenheid om Eva De Roovere op
het podium van het Prinsenhof te brengen en dat is geen toeval. Al bijna 2
jaar noemt Eva onze warme buurt “thuis”. En dan willen wij natuurlijk weten
hoe iemand met roots in de Kempen, die grote delen van de wereld heeft
verkend, hier in het hart van Gent terecht komt. Dat legt Eva ons graag uit.
“Na mijn jaren in de Studio Herman Teirlinck ben ik al meteen naar Gent
gekomen, dat was 21 jaar geleden. Ik heb onder andere aan de Visserij, de
Kartuizerlaan, en de Kortrijksepoort- straat gewoond. Toen ik 2 jaar terug de
gelegenheid kreeg om hier een appartement te kopen heb ik toegeslagen. De
rust die hier heerst heb ik echt wel nodig om te kunnen werken. Ook dat alles
hier zo dichtbij is en dat ik te voet overal heen kan vind ik zo aangenaam.”
Weet je ook hoe de buurt als gemeenschap functioneert, de activiteiten in
het buurthuis bijvoorbeeld?
“Ik ben net verhuisd tijdens de laatste Prinsenhoffeesten in 2019, dus ik zat
al meteen in de goede sfeer. Einde dat jaar heb ik de juwelententoonstelling
in het buurthuis gezien. Aangezien vorig jaar alles dicht ging heb ik voor de
rest nog niet veel kunnen meemaken. Maar ik zie wel dat jullie veel doen om
ons goed op de hoogte te houden.”
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bij de buren
Heb je nieuws uit jouw straat die onder deze rubriek valt? Gelieve dat door te
geven aan jouw straatverantwoordelijke of te mailen naar de redactie van deze
krant. Of je stopt een bericht in de brievenbus aan het buurthuis. Alvast bedankt!
Zo blijven we samen op de hoogte van het reilen en zeilen van de buurtbewoners.

Overlijdens
Jammer genoeg moesten we de voorbije maanden afscheid nemen van heel wat
buurtbewoners. Ook jammer dat we niet aanwezig mochten zijn bij de dienst
om ons medeleven te betuigen. We wensen de families in ieder geval veel sterkte toe.

Hoe overleeft een artiest een jaar zonder podia?
“Het is behelpen. In de zomer hebben we wel wat werk gehad maar sindsdien... Gelukkig waren er de steunmaatregelen van de overheid en heb ik
lieve ouders die me wat konden helpen want de afbetalingen voor het appartement lopen natuurlijk door. Niet dat ik bij de pakken ben blijven zitten.
Als ik de ravage zie in de sector is het duidelijk dat we nooit nog naar het
normaal van vroeger terug gaan. Al veel collega’s hebben er de brui aan gegeven en mijn vriend die les geeft in het conservatorium ziet zelfs laatstejaars
afhaken na 5 jaar studie. Ik heb van de nood een deugd gemaakt om iets wat
ik al langer in gedachten had op te nemen. Ik ben terug gaan studeren: interieurvormgeving.”
Hoe ziet een concert van jou er vandaag uit?
“Ik breng een bloemlezing uit de 5 soloalbums. Dat zijn grotendeels eigen
composities, nummers die mensen als Frank Vander Linden of Joost Zweegers mij gaven of een vertaling. Maar er vallen zeker ook altijd nieuwe ontdekkingen te rapen.”
We gaan er van uit dat een concert voor eigen publiek niet lang meer uitblijft.
Eva heeft er alvast zin in. Een kleine introductie kan uiteraard nu al via de
fysieke of online-versies van haar albums:
https://www.evaderoovere.be/muziek
Patrick Cohen
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Marie-Louise Vantyghem (25 mei 2020, Simon de Mirabellostraat)
Gustaaf De Brauwer (13 augustus 2020, Prinsenhof)
Niek Vermeulen (20 september 2020, Simon de Mirabellostraat)
Clemant Leboeuf (4 november 2020, Sanderswal)
Willem Manten (10 december, Prinsenhof)
Jean Callens (5 januari 2021, Prinsenhof)

Geboortes
Welkom Linus!
Zoontje van Ruben De Vos en Freya Geigner uit het Prinsenhof

Welkom Filippa!
Dochtertje van Barbara Steyaert en Elias Leytens uit de Simon de Mirabellostraat

Welkom Alice!
dochtertje van Valerie Vandecasteele en Jeroen Haesebeyt uit de Tinnenpotstraat

Verhuis
Herman Vannieuwenhuyze en Rita Vanwanseele verhuisden van het
Prinsenhof naar Bachte-Maria-Leerne.
Het gezin Valerie Vandecasteele en Jeroen Haesebeyt uit de Tinnenpotstraat
verhuist naar Staden, West-Vlaanderen.
Ze zoeken nog wel een pied-à-terre in Gent. Een kamertje om af en toe te
gebruiken als ze een late les of vergadering hebben op school of werk.
Fanny van Gaeveren uit het Zilverhof verhuist naar Sint-Amandsberg.
Aan iedereen bedankt voor jullie creatieve en energieke inbreng aan de
buurt!
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Billie en Silke

de kleine
keizer
door laike creyf

Hallo iedereen! Ik ben Silke en de hond is Billie! We hebben dezelfde interesses:
eten, slapen en spelen. We zijn beste maatjes en zien elkaar elke week! Vroeger
zaagde ik heel hard om een hond totdat ik Billie ontmoette, sindsdien zijn we
onafscheidelijk! 1 nadeel: Billie kakt op de gênantste momenten ... midden op
een brug in de stad of midden op straat. Maar dat hoort erbij. #Billie en Silke#
tekst?

Ijsjes knutselen
Benodigdheden:
• schaar
• papier
• ijsstokjes
• stickers
• alleslijm
Werkbeschrijving:
• Vouw een A4 formaat papier in tweeën.
• Knip dan iets uit wat op een ijsje lijkt.
• Geef je kind een deel en laat het beplakken met stickers. Help je kind
desnoods bij het losmaken van de stickers en het vel. Laat je kind het zelf
opplakken.
• Als dat gedaan is dan kun je op de achterzijde van het ijsje lijm smeren.
• Doe het stokje er op en plak het andere ijsje er aan vast.
• Klaar is je ijsje!
Neem foto’s van je knutselwerk en stuur het door naar:
info@prinsenhof-gent.be

Wil je ook in het kleine prinsenhof krantje komen?
Stuur foto’s van je verkleedpartijen, knutselwerken, schilderwerken, hobby, ...
Je kan ook een tekst schrijven over je hobby of je avonturen in de straat, de
buurt, ...
Alles is welkom! Steek ze in de brievenbus van Abrahamstraat 12 of stuur ze
naar info@prinsenhof-gent.be.
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P.S. Wil jij ook heel graag een hond maar mag je niet van je ouders. Ga dan zoals
Silke eens wandelen met de hond van je buur. Hondjes genoeg hier in het Prinsenhof
die het plezant zouden vinden om een nieuw hulp-baasje te krijgen.
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Vergeet zeker niet om deze dagen een ijsje te eten!
Neem een foto van jezelf en jouw lekkerste ijs en stuur deze door naar
info@prinsenhof-gent.be.

Mopjes van de kleine prins
Op zwemles
Pieter gaat voor het eerst naar de zwemles maar hij wil niet in het water.
Als hij eindelijk in het water ligt, brult hij:
'Mijn zwembroek is niet waterdicht!'
Oom Jantje
De grote zus van Jantje is zwanger. Ze zegt tegen hem:
'Nou Jantje, jij wordt binnenkort oom’. Waarop Jantje antwoordt:
‘Dat wil ik helemaal niet, ik wil buschauffeur worden!’

Raadseltjes van de kleine prinses
Smurfje
Wat zegt een smurf als hij tegen een boom botst?
Oh nee, alweer een blauwe plek!

Groen
Wat is groen en verschuilt zich achter een boom?

Spionazie
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Weetje voor de ouders

geluk
samen met
je kind
lachen
over iets
dat helemaal
nergens
op slaat
hahahaha
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Syrah, 7 jaar

Syrah, 7 jaar

Ninja, Eden, 6 jaar

Yanael, 7 jaar

ContactEN

Colofon

Dekenij Prinsenhof VZW
Prinsenhof Cultuur VZW

Deze Kleine Keizerkrant
kwam tot stand door de inbreng van:

Katia Vandendriessche
Rabotstraat 81
0474 74 05 33
info@prinsenhof-gent.be
Buurthuis Zilverhof, reservaties & beheer
Leo Verlinden
0497 46 61 54
verlinden.leo@gmail.com
Wijkinspecteur
Liesbeth De Langhe
09 266 61 25
Liesbeth.DeLanghe@police.belgium.eu

Patrick Cohen
Laike Creyf
Mieke De Buck
Wouter De Canck
Régine De Loose
Rita Godyns
Sara Geysels
Katia Vandendriessche
Jacky Vandersaenen
Michel Vlaemminck
Riet Wille

Wijkregisseur, verbindingsambtenaar tussen stad Gent en de buurt
Eleke Langeraert
0477 76 02 38
Eleke.Langeraert@stad.gent
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.
Om lid te worden vragen we je om de groepsregels in te vullen en hiermee
akkoord te gaan.
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 mailuitnodiging voor onze activiteiten. Heb je informatie of suggesties voor de website,
richt je tot Sara in Hostel De Draecke, Sint-Widostraat 11.
Wil je reageren op een artikel uit dit nummer van de Kleine Keizerskrant of
zou je graag meewerken aan een volgend nummer? Stuur dan een bericht
naar michel.vlaemminck@telenet.be.

Leeuw, Noam, 3 jaar
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creatie & realisatie: www.la-voila.be

