De draak van Gent
Elke Gentenaar weet dat er bovenop het Belfort een metalen draak
staat, een mega sculptuur, een symbool van de Arteveldestad. Op
tweehonderd meters van het Belfort staat een “Draak van een
gebouw”, de opzichtige toevoeging aan het Metselaarshuis
ontworpen door het architectenbureau Bontinck. Gelegen op de
hoek Sint-Niklaasstraat en Cataloniëstraat is dit reeds dertig jaar
een schandvlek en een toonbeeld van wat monumentenzorg niet
hoeft te zijn. Recent werd op de begane grond kant SintNiklaasstraat een infopaneel aangebracht met enige toelichting en
met opschrift “Heb je dit stukje geschiedenis al bewonderd!”. Wat
valt er naast de beelden van Walter De Buck te bewonderen? Toch
niet de aanbouw!
De recente infotekst met foto’s kwam in vervanging van de stickers die er
jaren werden aangebracht “Te Huur” of “Te Koop”. Hoekpanden zijn
commercieel interessanter dan een winkel in de rij. Toch blijft het gebouw
tegenover de Sint Niklaaskerk al jaren leeg. Het gedeelte achter de gevel
van het Metselaarshuis kreeg een horeca bestemming O’Tacos.
In de jaren ’90 zocht het Spaarkrediet naar een goed gelegen pand maar
uiteindelijk werd het de Kouter. Ik kan best begrijpen dat een bedrijf of
persoon zich niet wil vereenzelvigen met dit opzichtig spiegelpaleis.
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Op het infopaneel het verhaal van het “terugvinden” van de gevel in 1976
en het verhaal van de niet draaiende beelden van Walter De Buck.
Iedereen die enige affiniteit heeft met beeldhouwkunst zal wel de
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bedenking te maken dat er een schaalvergissing is tussen de historische
gevelopbouw en de dimensie van de nieuwe beelden. De Buck heeft een
belangrijke culturele betekenis gehad voor Gent, denk maar aan de
impulsen die hij gaf voor de Gentse Feesten en de Gentse volksmuziek.
Maar als beeldhouwer is hij minder interessant, hij heeft het statuut van
een plaatselijke beeldhouwer met het accent op “plaatselijk”.
Op het nieuw infopaneel niets betreffende over de uitbreiding. Indien dit
een gekoesterd gebouw was had de stad deze spiegeltent in haar
toeristische folders opgenomen. Geen spoor daarvan, zelfs geen postkaart
is te vinden! Reeds in 1992, bijna 30 jaar geleden, schreef ik in KNACK
(12 januari 1992) een erg kritisch stuk betreffende deze visuele vervuiling
met als titel “De bijna totale duisternis”. Ik omschreef deze beschamende
vertoning als een combinatie van ‘vieux neuf’ en ‘faux moderne’. Dirk
Bontinck argumenteerde toen dat glas een neutraal materiaal is, een
stelling die onzin is omdat juist de gehele omgeving wordt weerspiegeld
en waardoor de nieuwbouw prominent aanwezig is. Dit is geen
architectuurtheorie, men kan dit met eigen ogen vaststellen.
Dit heeft niets met moderne architectuur te maken, het is een uiting van
arrogant exhibitionisme of van onkunde. Het enige wat te doen staat is
afbreken zoals een paar andere grote mislukkingen in de Gentse
binnenstad. Niemand was droevig dat de gesloten muur van Sint
Amandusschool in de Sint Michielsstraat werd gesloopt, een realisatie van
het bouwbedrijf Segers Beton die naam had gemaakt in Vlaanderen met
het bouwen van varkensstallen.
Juist voor dit nieuw infopaneel in de Sint-Niklaasstraat een vuilbak van
Ivago. Het gebouw is te groot om met de ophaaldienst mee te geven. Ik
hoop dat na 30 jaar dit wangedrocht uit het stadsbeeld zal verdwijnen met
prioriteit. Hopelijk zal men dergelijke mislukkingen niet opnemen op de
architectuurkaart van Gent die in voorbereiding is.
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