VONDSTMELDINGEN

Het
anno

schuiThuisje op de Korenmarkt
(foto archief MIVG).

1927

Gent, Museum voor Indusffiële Archeologie en Textiel
Ín 1927 is de muziekkiosk op de Korenmarkt (bouwjaar
1897) aan de zijde van de hoofdpost tegenover het Hazewindstraatje, om verkeerstechnische redenen gesloopt.
Het dienstlokaal annex wachtlokaal voor tramreizigers en
krantenkiosk van de Tranways ETectriques de Gand
dat zich in de sokkel bevond werd overgebracht naar de
huidige gebouwtjes, resp. in het beglaasd schuilhuisje midden de Korenmarkt tegenover de hoofdingang van de
Sint-Niklaaskerk en in de krantenkiosk tegen de voorge-

vel van dezelfde kerk aan de zijde van Klein Turkije.
Het schuilhuisje bestaat uit een transparante structuur gedragen door decoratieve gietijzeren zuilen boven een arduinen plint.

Het sterk overkragend dak met sober versierde goot
wordt gedragen door gekrulde smeedijzeren consoles en
was oorspronkelijk afgedekt met vierkante zinken platen.

De oorspronkelijke kleurgeving tag binnen de donkergroene toonaarden.

Gelijkaardige type-gebouwtjes waren eertijds aan te treffen op het Woodrow Wilsonplein (tegenover de beide filmzalen aldaar, en tot het eind der jaren 1950 gedeeltelijk
in gebruik als krantenkiosk), oP Meulestede (tegenover de
Sint--Antoniuskerk - terminus vroegere tramliin 6) en aan
de "Sterre" (terminus voormalige tramlijn 8).
Dit type schuilhuisje was in voege gekomen in de jaren
1920, ter vervanging of aanvulling der rechthoekige in

houtvakwerkbouw opgetrokken dienst- en schuilhuisjes
annex krantenkiosk, daterend van de Gentse wereldtentoonstelling van l9l3 (o.a. aan het Sint-Annaplein naast

het Zuidstation, nabij de Sint-Jacobskerk op de

Vlas-

markt,...).

van deze schuilhuisjes, met reminiscenDe vormgeving
ties uit de rrBelle-Epoque"-stijl, bleef nagenoeg onveranderd gedurende het Interbellum, en zelfs in andere steden o.a. te Antwerpen vormden zij een herkenningspunt
in het straatbeeld.
Met de enkele tramri jtuigen uit de rrglorieti jd'r van de
oude elektrische tram van Gent die bewaard bleven,
vormt dit dienstgebouwtje een laatste getuige uit die

periode.

Aangezien de industrieel-archeologische waarde onmiskenbaar is zal het schuilhuisje worden ontmanteld en tijdelijk ondergebracht in de reserves van het Museum voor
Industriêle Archeologie en Textiel, in afwachting van een

latere verantwoorde rekonstruktie in een

museologisch

kader.
Sanen

net het vroeger aanbod van de M.I.V.G., enkeTe
oude tranrijtuigen van het Gents nodeT in het Museun
voor Industriä1e Archeqlogie en TextieT onder te brengen, kan dit gerekonstrueerd schuilhuisje één van de
attraktiepunten van het toekonstig nuseun worden.
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Mechanisch bandweefgetouw voor zilveren goudlint
Door de Vereniging voor lndustriële Archeologie en Tex-

tiel werd een mechanisch bandweefgetouw verworven
voor het weven van resp. 4 en 8 linten. Het is vermoedeIijk afkomstig van de streek van Lyon of St'-Etienne
(Frankri jk).

Het getouw was tot een paar jaren terug in gebruik bij
tret biedri¡f Seymour te Kortrijk voor het weven van zil-

ver- en goudiint bestemd voor kepirs, hoofddeksels,

uni-

formen en aanverwanten.

Het vormt het pronkstuk van de studie annex tentoonstelling over t'pasÀementerie" die door het Centrum van
Ouãe Technieken van het V.l'4.T. wordt voorbereid'
Een eerste kennismaking met de "passementeriet' is reeds
mogelijk via een brochure te verkrijgen aan de prijs van

,

Burrington, Ludlow county, Engeland
In het kader van het Congres t'lronworks & Iron monuments : Conservation & Adaptive Use't dat van 2l tot 25
oktober 1984 doorging te lronbridge (Engeland), werd
o.a, een bezoek gebracht aan de oudste getuigen van het
gebruik van gietijzer. Merkwaardige relicten die wij onze
lezers niet willen onthouden.
Buiten tegen het koor van de kerk van Burrington

nabij

Ludlow nl, liggen de gietijzeren grafstenen van een aantal leden van een geslacht van zg' ironnâsters die in de
lTde- en lSde eeuw aldaar een belangrijk streekcentrum
voor ijzerproductie uitbaatten.
De. hierbij afgebeelde exemplaren, alhoewel reeds daterend van resp. l6l9 en 1674, illustreren de duurzaamheid
van het gietijzer

bij regelmatig

onderhoud.

80 frank.
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BIBLIOTHEEK
Tussen de vele duizenden boeken en tijdschriften die aan

het museum in het laatste kwartaal werden geschonken,
de volgende belangrijke antiquaria
nlnduslrie du cuir en Belgique (rijk geTllustreerd, 18301930), oLes usages du deni-nonde" (tweede helft l9de
eeuw), oExtrajL du reeistre des Arrêtes de la Mairie
ã.-lu'Vrll, de Gandn (lZgS-tSOO), 'Règlenent et1a tarif
Ville
pour 1a perception de ltoctroi nunicipal de
'de
Gand', 'Ordonnance et règlenent concernant le narché aux toiles de ]a Ville de Gand", e.d, (1798-1806)'
"De geschiedenis van Vooruit en de Socjalistische wergeilÌustreerd,
kersieweging sedert 1870" (De Witte,
1897), nEen terugblikt proeve eener geschiedenis der
Gentsche Arbeidersbeweging gedurende de XIXde eeuw"
(geïllustreerd, lgl l), gebundelde publicaties - betreffende
blwaarscholen en zondagsscholen te Gent (1810), Brussel
(1842-1843-1845-1846-1848), Brugge (1844-1847|l' SintJoost-ten-Noode (1849-1850\, "Schoo1 Architecture -conof schoof-housesn
lributions to the inprovenent
(rijk geillustreerd, 1854), nEnquête sur fe travaif et la
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L Gietijzeren grafstenen uit
eeuw (foto M.I.A.T. )

de

17

de

condition physique et norale des ouvriers enployés
en
dans fes nanufactures de coton à Gand' (l',4areska
Heymann, 18451, 'Rapports su¡ -1es mesures à prendre
pour 7a propreté des rues, fa construc.tion et le curage des égouts de la ville de Gand' (geillustreerd, 1849IASO), iProiet dtAssociation financière pour 1'Ané7ioration, les Habitations et ,¡'Assainissenent des Quartie¡s habités par la cfasse ouvrière à Bruxelfes
-lDucpétiaux,
de
rijk geillustreerd, 1846),'ltjnj-.têre
interieur - InstrucLions concernant la construction
geilluset Ltaneubfenent des naisons d'école' lriik
treerd,1875).

'Principes adninistraLifs et applications en natière
de travlaux publicso (De Pauu', geillustreerd, 1849), 'Het
VoTksleven in het Straat-lied' (Vankerhove en Lepage,
1932), rVorbereitungsnachinen der nechanischen llebe(atlas
reio (atlas ca. 1900), nHechanische l'/ebsti;hlen
1894), 'Tattersal I & Holdsworth (Enschede) Gronay,
YtestphaTie en BurnTe¡' (AnBJeterre), cataTogue )907n
(rijk geillustreerd), nModern Cotton opening, nixi'ng and

De TV-\4¡illem van Oranje geäxposeerd
bJowing nachineryn, 'Carding, conbing and preparing
nachinery for cottonn, oCataTogue descriptif des na(Platt
chines de filature et de tissage du cottonn,
Brothers, rijk geillustreerd, eerste kwart XXste eeuw),
'Modern textile nachineryn (catalogus Brooks & Doxery,
rijk geìllustreerd, 1920), EncycJopedie Roret (rijk Seillustreerd) : iFabrication des colles' (1901),'¡a¡rications
des cirages et produits d'entretien' (19321, 'llanueT
conplet du cordiern 11929), 'Briquets, allunettes, JunDessi-'
nière eiectrique' (1903), nTvpographien (l93ll,
(1932),
'Grav'eur en
naLeur et inprineur ljtho7raphen
nþabricreux et en reliäfn (1899), "Savonnje¡'(1883),
Ce couTeurs' (1884), "Fabrjcant de Vernis' (1908¡, "t'errier-g)aces et cristauxi (1900), 'Chaudronniern (atlas ,

Willem van Oranje werd zowat 400 jaar terug, om precies te zijn, in 1584 te Delft vermoord. Om deze markantè figuur van de geschiedenis van de Noordelijke én de
Zuidelijke Nederlanden te herdenken is 1984 tot Oranje-

jaar uitgeroepen geworden.
Een televisieserie, die een hoge kijkdichtheid haalde zowel bij de BRT als de NOS, was ongetwijfeld dé blikvanger.

Deze TV-serie leidde tot het opbouwen van een tentoonstelling van de schitterende kostuums en rekwisieten en
zelfs gehele dekors die daarvoor werden gebruikt. Men
krijgt hier een zeldzame gelegenheid rustig kennis te maken met het vakwerk van ongeveer 250 medewerkers.
Uniek, omdat het gebruikelijk is dât na een produktie
alle attributen worden teruggestuurd en de dekors vernietigd.

In deze tentoonstelling zijn enkele dekors en scenes gerekonstrueerd, waarbij de vakkennis der ontwerpers, rekwi-

siteurs, kostuumspecialisten, grimmeurs, dekorbouwers,
houtbewerkers, meubelmakers, stoffeerders en dekorateurs duidelijk wordt.
Als animatie bi j de tentoonstelling worden een reeks
voordrachten en l6de-eeuwse banketten georganiseerd.
De thematische voordrachten behandelen : t'Een omstreden feuilleton : Willem van Oranje", rrDe mode in de
l6de eeuwri, "Willem van Oranje, de TV-serie ge;;xposeerd'r en "Willem van Oranje, Vrijheid, Verdraagzaamheid en de Valoistapijten'r.
Er worden tevens in het historisch kader van het kasteel
van Poeke l6de-eeuwse banketten en zg. soldatenmaaltijden opgediend.
Bediening, muzikanten, vermakelijkheden zijn aangepast
aan de geëvoceerde periode.

Zo wordt op een unieke wijze het belang van de televisie én het museum voor de geschiedeniseducatie toegelicht,
Inlichtingen en inschrijvingen p/a Historisch Museum van
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de Vlaamse Strijd, Museumstraat 103, 9880 Aalter-Bellem

tel. 091/74 34
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Oud landbouwgereedschap
Nederlandstalig bibliografisch en ikonografisch bronnenmateriaal voor het inventariseren van het landbouwgereedschap

in Vlaanderen, periode

1850-1914.

Een sysiematisch en rijk geillustreerd bibliografisch naslagwerk waarin meer dan 300 verschillende landbouwgereedschappen en -machines uit de vermelde periode wort2dln,,
1904), 'L'Histoire naturefle des crustacés'
( 1903)'
de fa fevure"
1836), 'Fabrication et enploinPon¿s
et chaussées-ponts
^ScuJpture sur boisn (1886)'
(deel 2)n
en bòis et fe¡ (deel 1 ) en naçconnerie
nllouleur
(lE8 l), 'Rout e-s et cÞeÆin-s' (1868),
en platren
( l90l)
(1904), 'fleur iste artificie)
et feuiTJagistei
'
nTeinturier - couleurs d'anjlinen (1890).

Deze

werken

het l',1.1.4.T.
uit te lenen.
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te raadplegen op de bibliotheek van
ien hun hoge waarde zijn deze niet

den behandeld in alfabetische volgorde.
Het werk bevat tevens een uitgebreid algemeen overzicht
van het beschikbare bronnenmateriaal voor de studie van

het landbouwgereedschap en uitgebreide indexen van de
in het werk opgenomen Algemeen Nederlandse woorden'
dialekt- en gewestelijke \¡/oorden en de vreemdtalige
woorden. In tòtaal bijna 800 bladzijden onmisbare informatie voor musea, verzamelaars en vorsers !
Bestelling 2.300 F + 200 F (verzendingskosten) op rekening 001-1265679-02 van Arnold Eloy, Groot-Brittannielaan 43, 9000 Gent.
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