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PRINS KAREL BEZOEKT GENT OP 15 JUNI 1929 
 
 

Huguette Taymans 
 
 

 

arel theodoor hendrik anton 
Meinrad van België werd geboren 
te Brussel op 10 oktober 1903 als 

tweede zoon van de toenmalige kroonprins
Albert en prinses Elisabeth. Zĳn oudere 
broer Leopold was troonopvolger en zou 
de latere Leopold iii worden. Karel kreeg 
in 1910 de titel graaf van Vlaanderen, een 
dynastieke titel die na hem niet meer werd 
toegekend. 

Hĳ volgde een opleiding bĳ de Royal Navy, 
waar hĳ ereluitenant was, en zou in 1939
kolonel in het Belgische leger worden. 

Tĳdens de Tweede Wereldoorlog leefde hĳ
teruggetrokken, maar door de afwezigheid 
van zĳn broer, koning Leopold iii, die in 
Duitsland en daarna Zwitserland verbleef,

werd hĳ op 20 september 1944 door de Verenigde Kamers tot regent van het 
koninkrĳk België verkozen. Karel legde de grondwettelĳke eed af op 21 sep-
tember van dat jaar, en zou zĳn taak vervullen tot 20 juli 1950, toen Boudewĳn 
eerst koninklĳke prins, en het jaar nadien volwaardig koning der Belgen werd. 

Nadien trok Prins Karel zich terug uit het openbare leven en leefde hĳ terugge-
trokken op zĳn domein in Raversĳde. Hĳ overleed te Oostende op 1 juni 1983. 

Op uitnodiging van het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen kwam prins 
Karel op 15 juni 1929 naar Gent, eertĳds de belangrĳkste stad van het graafschap 
Vlaanderen, en die hem dus als graaf van Vlaanderen nauw aan het hart lag. 
Op het programma stonden drie bezoeken: aan de Provinciale Tentoonstelling 
der Goedkope Woningen, aan de Sint-Jorisgilde, en aan de Rederĳkerskamer 
De Fonteyne. De eerste twee bezoeken hebben numismatische sporen nagelaten. 

 
de provinciale tentoonstelling 
 
Eerst en vooral werd de prins gevraagd om de Tentoonstelling der Goedkoope 
Woningen plechtig te openen [1]. 
                                                   
[1] Provinciaal Archief, dossier 8/338/1 brief van de Provinciegouverneur met toezegging van 

de prins. 

K 
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Tĳdens de jaren na de Eerste Wereldoorlog was de huisvesting van arbeiders 
erbarmelĳk. De huizen waren in slechte staat en verstoken van de meest ele-
mentaire hygiënische voorzieningen. In Gent bestonden nog veel beluiken waar 
voor tientallen krotwoningen slechts één waterpomp en één of twee gemeen-
schappelĳke toiletten beschikbaar waren. Ook het afvalwater werd gewoon in 
een open riool gedumpt. 

Verschillende huisvestingmaatschappĳen werden opgericht, maar die konden 
niet voldoen aan de vraag naar betaalbare woningen. De provinciale architect 
Valentin Vaerwyck nam het initiatief om plannen te ontwikkelen om hieraan te 
verhelpen. Naast een gezellige en nette woning was er ook aandacht voor de in-
richting, mooie meubelen en zelfs kunstvoorwerpen, en voor de omgeving van 
de woning door aangelegde tuintjes. 

 

Er werd beslist een tentoonstelling in te 
richten. Deze zou doorgaan van 15 juni tot 
15 juli 1929 in het voormalig Casino. Dit 
riante gebouw, dat in 1945 zou worden afge-
broken, was eigendom van de Société royale 
d’Ariculture et de Botanique de Gand en 
gebouwd om de tweejaarlĳkse bloementen-
toonstellingen te huisvesten. Daarnaast werd
het ter beschikking gesteld voor allerlei ac-
tiviteiten, huldigingen, feestelĳkheden, ten-
toonstellingen, enz. Het inrichtend comité 
had tevens een wedstrĳd ingericht onder de 
architectuurleerlingen van de verschillende 
Academies voor Schone Kunsten voor het 
tekenen van plannen voor arbeiderswonin-
gen. Meer dan 200 plannen werden inge-
diend. Ook voor de tuinaanleg werd een 
wedstĳd uitgeschreven [2]. 

De opgezette tentoonstelling was verdeeld over twee verdiepingen. Op de eerste 
waren diverse standen van onder meer de maatschappĳen voor sociale huisves-
ting van de Vlaamse Provincies. Op de benedenverdieping had Vaerwyck twee 
woningen laten bouwen op ware grootte, volledig ingericht met meubelen en 
kunstobjecten. De aanleg van de tuintjes was, zoals gezegd, het voorwerp van 
een aparte wedstrĳd. Om zoveel mogelĳk tuinarchitecten warm te maken kreeg 
iedere deelnemer een premie van 500 frank, en voor de winnaar was een beker 
en een medaille voorzien. Toch waren slechts vier kandidaten geïnteresseerd. 

Het bĳzondere was dat gegadigden al de meubelen en kunstvoorwerpen konden 
aankopen. Drie kunstenaars werden aangesproken om de stukken te leveren die 
verkocht zouden worden tĳdens de tentoonstelling [3]. 
                                                   
[2] La Flandre Libérale van 16 juni 1929. 
[3] Provinciaal Archief, dossier 8/337/2. 
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Geo Verbanck leverde enerzĳds van zĳn beeldje Kinderroep 99 ex. in gepati-
neerd plaaster en 6 ex. in faience, en anderzĳds 105 ex. in gepatineerd plaaster 
van het beeld van de Heilige eresia [4]. Oscar Sinia ontwierp voor deze gele-
genheid een calvarieberg, waarvan hĳ twee versies in gepatineerd gips leverde: 
100 grote en 50 kleinere [5]. Domien Ingels tenslotte ontwierp een beeld Keur-
henst, waarvan hĳ ook twee versies in gepatineerd gips en twee in gekleurd 
ceramiek leverde. Er werd daarbĳ vermeld dat het origineel werk eigendom 
werd van de Provincie [6]. Na afloop van de tentoonstelling werd aan prins Karel 
een exemplaar van elk kunstobject aangeboden. 

   
 

 
                                                   
[4] Provinciaal Archief, dossier 8/337/2 nummer 32, factuur opgemaakt door Geo Verbanck. 
[5] Provinciaal Archief, dossier 8/337/2 nummer 33, factuur opgemaakt door Oscar Sinia. 
[6] Provinciaal Archief, dossier 8/338/1 brief dd. 7 februari 1929 van Domien Ingels. 
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Tĳdens de tentoonstelling werd op 23 juni een congres gehouden waarop de 
sanering van de arbeiderswoningen werd besproken. Het congres werd druk 
bĳgewoond door afgevaardigden van diverse Vlaamse steden die met hetzelfde 
probleem geconfronteerd waren. Lezingen werden gehouden onder andere 
door de Directeur van de Nationale Maatschappĳ voor Goedkope Woningen en 
door de bestuurder van de Technische Dienst van Oost-Vlaanderen, die het 
had over de urbanisatie van de nieuwe goedkope woningen. Het congres werd 
besloten met een geleid bezoek aan de tentoonstelling. 

Door het groot succes van de tentoonstelling – een week vóór de geplande eind-
datum waren reeds 10.000 bezoekers geteld – zou de sluiting uitgesteld worden 
tot 23 juli. 

Zoals het de gewoonte was voor deze gelegenheden werd een gedenkpenning 
uitgegeven. Het Provinciebestuur had een jaar voordien, in 1928, een penning 
laten uitvoeren door Oscar Sinia naar een ontwerp van Valentin Vaerwyck; dit 
ontwerp werd als keerzĳde gebruikt van erepenningen voor gehuldigde provin-
cieraadsleden, waarvan het portret dan op de voorzĳde werd afgebeeld. 

Men wou dit keerzĳdeontwerp nu gebruiken als voorzĳde met een aangepaste 
keerzĳde, maar een probleem was de vermelding ANNO 1928. 

 
 
Op 1 mei 1929 werd prĳsofferte gevraagd aan de firma Fonson voor het slaan 
van 60 medailles in gepatineerd brons met de bestaande matrĳs maar mits 
verwĳdering van het vermelde jaartal en met een aangepaste keerzĳde [7. 

De volgende dag al kwam de prĳsofferte binnen: voor de bronzen exemplaren 
in kartonnen doosjes 25 frank per stuk, en 300 frank voor de productie van de 
nieuwe keerzĳdematrĳs. Wel werd vermeld dat de jaarvermelding op de voor-
zĳde met de hand moest verwĳderd worden, wat niet door Fonson kon gebeuren. 
                                                   
[7] Provinciaal Archief, dossier 8/338/1 bevat diverse briefwisseling met de firma Fonson. 
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Op 11 mei werd een bĳkomende prĳsofferte gevraagd voor een gouden en een 
verguld zilveren exemplaar. Fonson zou deze kunnen leveren aan 3.330 frank 
voor een gouden exemplaar, 375 frank voor een exemplaar in verguld zilver, en 
150 frank voor een exemplaar in verguld brons. Bovendien zou een houder in 
echt leder nog eens 195 frank en een in imitatie leder 27,50 frank kosten [8]. 

Het verwĳderen van de overtollige tekst op de matrĳs werd toevertrouwd aan 
de firma Bourdon & Wolfers Fres gevestigd aan het Emiel Braunplein te Gent; 
die rekende hiervoor 55 frank aan [9]. 

 

      

Pennin in vermeil – n ca. 66 mm 
 
 

Fonson leverde een eerste bronzen proefexemplaar op 6 juni, en de Provincie 
besliste het aantal te bestellen bronzen medailles te verminderen. 

Uiteindelĳk werden op 11 juni slechts 25 gepatineerd bronzen [10], één verguld 
zilveren en één gouden penning geleverd. Voor de penning in 18 karaat (750‰) 
goud werd gekozen voor een echt lederen schrĳn [11], en voor de verguld zilveren 
voor een imitatie-lederen doosje. De hierboven afgebeelde penning in verguld 
zilver kwam onlangs op de markt, maar jammer genoeg zonder het imitatie-
lederen doosje. De bronzen penningen werden in kartonnen doosjes verpakt. 
                                                   
[8] Provinciaal Archief, dossier 8/338/1 prĳsofferte van Fonson dd. 15 mei 1929. 
[9] Provinciaal Archief, dossier 8/338/2 factuur dd. 15 juni 1929 van de firma A. Bourdon & 

Wolfers Fres, Place Emile Braun, 11, Gand. 
[10] Samen met het proefexemplaar maakt dat dus 26 bronzen exemplaren. 
[11] Of dit gouden exemplaar incl. lederen schrĳn bestemd was voor prins Karel kan niet 

worden opgemaakt uit de beschikbare archiefstukken. 
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Eindfactuur van de firma Fonson 
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het bezoek aan de sint-jorisgilde 
 
Na de opening van de tentoonstelling werd de prins een lunch aangeboden in 
de ambtswoning van gouverneur graaf de Kerchove de Denterghem in gezel-
schap van de Gentse burgemeester Vander Stegen en andere prominenten [12]. 

Nadien begaf de prins zich naar het lokaal van de Sint-Jorisgilde, hoofdgilde 
voor de beoefening van de kruisboogsport. De prins werd er ontvangen als ‘con-
freer en hooge beschermer der Gilde’. 

Het lokaal van de Gilde was gelegen in de oude wĳk genaamd het Patershol, 
waar alle inwoners hun huizen hadden versierd voor het bezoek van prins Karel 
die vergezeld was van de Gentse burgemeester en de gouverneur. Het gezelschap 
werd ontvangen door de deken van de Gilde Frans Coppejans en de andere 
leden van de Eed [13]. Na de gebruikelĳke toespraken werd de prins als aandenken 
een verguld zilveren penning overhandigd. Het ontwerp van de patroonheilige 
van de kruisboogschutters, Sint-Joris, was van de hand van Oscar Sinia, en het 
werd later regelmatig gebruikt voor allerlei gelegenheden. 

       
 

De voorzĳde toont de heilige vechtend met de draak, en met rondom op een 
band, SOUVEREINE GILDE VAN SINT JORIS | GENT 

De keerzĳde hee rondom een gestileerde lauwerkrans die bovenaan onderbro-
ken is door het wapenschild van de Gilde bovenop een geplooid lint en onder-
aan door het Gentse wapenschild, eveneens met een lint. Centraal is een open 
veld voor de gegraveerde gelegenheidstekst aan | Z.K.H. Prins KAREL | van 
belgië | graaf van vlaanderen | confreer hooge | beschermer der 
gilde | i929 

De penning is in verguld zilver en hee een diameter van 45 mm. 

                                                   
[12] De Gentenaar, 16-17 juni 1929. 
[13] Ibid. 
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De prins werd uitgenodigd om de kruisboog te hanteren, en trof de roos bĳ het 
tweede schot [14]. 
 

 
 
 

het bezoek aan de rederijkerskamer de fonteyne 
 
Ook een bezoek aan de rederĳkerskamer De Fonteyne stond op het programma. 

Reeds in 1926 was er beslist een nieuwe 
Prins van de rederĳkerskamer te kiezen 
en een nieuwe Heuverdeken. Toen werd 
voor de eerste մեnctie prins Karel voor-
gesteld [15], en voor de tweede de gouver-
neur graaf de Kerchove de Denterghem. 
Het bezoek van prins Karel was dan ook 
de ideale gelegenheid om zĳn plechtige 
aanstelling als Prins te bekrachtigen. De 
gepaste uitnodigingen werden voorzien 

en  en ook de gouverneur werd uitgenodigd. 

De stadsbeiaardier Dierickx, lid van De Fonteyne, had zĳn studio in een antieke 
zaal van het voormalige klooster der Karmelieten ter beschikking gesteld om de 
prins te ontvangen. Deze was gelegen vlak naast het lokaal van de Sint-Joris-
gilde en dus uitermate geschikt. De zaal werd voor de gelegenheid ingericht met 
schilderĳen, breuken en archieven van de aloude rederĳkerskamer. 
 

                                                   
[14] Krantenknipsel uit het archief van de Sint-Jorisgilde. 
[15] A. Woedstad, Voortzettin aan P.W. Bevels Kronijk der Koninklijke Tooneel-Maatschappy 

van Rhetorika, p. 541. 
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De prins werd er verwelkomd door de hoofdman van de kamer, Herman Van 
Overbeke, die een gelegenheidstoespraak hield. Karel werd, naar oud gebruik, 
gevraagd trouw te zweren aan De Fonteyne, werd er tot Prins van de rederĳkers-
kamer benoemd, en verzocht om het Gulden Boek te ondertekenen. De teken-
meester van De Fonteyne, Clement Trefois, had daarin voor een speciale blad-
zĳde gezorgd. 
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Dhr. Buysse, laureaat van het Gents Koninklĳk Muziekconservatorium, droeg 
een gelegenheidsgedicht voor. Na het drinken van de erewĳn liep het bezoek aan 
Gent rond 17h30 ten einde. 
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