
 

 

Rally in Gent  (20 maart ’99) 

 

Wat hieronder volgt, is het verslag van een zeer tevreden deelnemer. Wie de 

mooiste hoekjes van Gent wil ontdekken, die verwijs ik met alle plezier naar onze 

zeer bekwame gidsen, Annabel & Alain en Guy. Proficiat, want we hebben een 

prachtige dag achter de rug. 

 

De dag begon al vroeg. We waren allemaal op tijd, de een al wat beter dan de 

andere (?!). Met z’n twintig waren we, toch maar eventjes voor de nieuwsgierigen 

vermelden wie dat waren: Nic en Gian, Steven & Inge, Sonja, Jan H., Huug, Axel 

& Eef, Eva, Erika &Tage & kroost, Katrien & Lene, Guy, Annabel & Alain, en 

ikzelf. 

 

We zijn in één groep vertrokken. Het weer hadden we alvast mee. Want het was 

het eerste weekend met zonnig lenteweer. Daardoor was onze dag al voor meer 

dan de helft geslaagd. 

 

Onze tocht begon al met een test op onze filmkennis, we moesten namelijk 

raden welke film zich in het (overigens zeer mooi bewaarde) oude zwembad had 

afgespeeld. Het was Blueberry Hill. En zo stapten we verder richting centrum. 

Hier en daar een vraag beantwoordend. En hoe verder we stapten, hoe wijzer we 

werden. Zo kwamen we bvb. te weten dat de vader van Nic Balthazar, de 

gouverneur van Oost-Vlaanderen was. En dat Gent een stad met een rijke 

geschiedenis is, waarin veel bekende historische figuren een belangrijke rol 

hebben gespeeld. Denk maar aan keizer Karel, Jacob Van Artevelde, de 

Spaanse bezetting, de gilden. En wij weten nu wat een nering is! En Walter De 

Buck is ook niet uit het straatbeeld van Gent weg te denken. Je vindt op heel 

veel plaatsen beeldhouwwerken van hem. Van al dat gepeins en het vergaren 

van zoveel wijsheid (en ook van het eten van al die gratis gekregen Smiths-

chips) kregen we dorst. Tijd dus voor een eerste stop, op een terrasje in de zon. 

Toch moesten we voortmaken want om 12 uur hadden we afspraak in een 

pittoreske jeneverkroeg, het Druppelkot genaamd. Daar hadden we een zeer 

belangrijke opdracht te vervullen, nl. het identificeren van 8 verschillende soorten 

jenever. Ondertussen moesten we ook de vertaling zoeken voor een tiental 

typische Gentse woorden. We hadden daar de ideale persoon voor gevonden : 

een man van 90 jaar, erg kwiek, die ons met veel plezier en overtuiging de 



 

 

vertaling bezorgde. Nu weten we allemaal wat o.a. een ‘loezekaba’ is. En zo ging 

onze tocht verder. Een van de opdrachten was ook een bezoekje aan de 

opvallende snoepwinkel Temmerman, waar mevrouw Temmerman ons graag te 

woord stond en bij elk snoepje een historisch verhaal had. Ze was er zo vol van, 

dat ik op de duur nog alleen in de winkel stond, en niet weggeraakte. De 

woordenvloed was niet te stuiten. 

 

En zo werd het stilaan 15 uur, tijd voor een boottochtje op de Leie. Dat was erg 

leuk, we hadden ook een bijzondere gids, die het allemaal op een originele en 

humoristische manier wist te brengen. 

 

Hierna nog een bezoekje aan een apart café, een gerestaureerde oude 

brouwerij, het Pakhuis genaamd. De eigenaar hiervan zou ook de bezitter zijn 

van de Brusselse Quincaillerie. 

 

Zo liep onze tocht bijna ten einde, nog enkele vragen, en ‘t was klaar. In een 

cafeetje vlakbij de Sint-Baafskathedraal was het dan tijd voor de grote 

ontknoping: het antwoord op de vragen. En wat bleek… we hadden het bijlange 

nog niet zo slecht gedaan. Hier hebben sommigen de groep verlaten, anderen 

hebben ons dan weer vervoegd in het restaurant ‘A Cappela’, waar we deze dag 

afgesloten hebben. We kregen een zaaltje apart boven het restaurant. Ze 

kennen ons daar ook al. Zo konden we daar rustig onze gangen gaan. 

Kinderbedjes en dergelijke werden bovengehaald. 

 

Het eten was voortreffelijk, alleen heeft Jan wel eventjes op z’n honger moeten 

zitten, maar dat werd met een extra fles wijn weer goedgemaakt. 

 

Tegen een uur of één werden we toch wel moe, en ging het richting huiswaarts. 

 

Tot zover het relaas van een gezellige dag. 

 

En waar gaan we volgend jaar naar toe? 

 

Erika Van der Auweraert. 


