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Plaatsnaamgeving in Gent: Jenny Montignypad
en Mabel Elwespad
Voor de doortrekking van het reeds bestaande Jenny Montignypad tot aan de

Halfweg en voor de nieuwe aftakking naar de Noorderlaan binnen het project

'Park Halfweg' te Gent werden de namen 'Jenny Montignypad' en 'Mabel

Elwespad' definitief vastgelegd. Dat heeft de Gentse gemeenteraad beslist op 25

maart 2019.

Jenni Montigny

Jenny Montigny werd geboren te Gent in 1875 en overleed te Deurle in 1937. Ze was

kunstschilderes, nam deel aan talrijke salons en stelde regelmatig tentoon in Parijs. In 1923

werd ze benoemd tot 'membre sociétaire' van de Société des Beaux-Arts de Paris. Ze was lid van

de luministen, een groep impressionistische kunstenaars. Samen met James Ensor was ze ook

lid van 'Vie en Lumière'. Zij stichtte later de 'Cercle Royal artistique et littéraire de Gand'.

Mabel Elwes

Mabel Elwes (Cole) was een tijdgenote van Jenny Montigny en heeft via de Dangottes en de

vereniging 'De Flinken' een link met Drongen. Mabel Elwas (Cole) werd geboren in 1878 en

overleed in 1950. Cole is de naam van haar moeder. Deze kunstenares had Engelse roots. Ze

volgde een kunstopleiding in Londen en stelde er tentoon. Ze behaalde prijzen voor haar

miniatuurschilderijen. Ze verhuisde aan het begin van de 20ste eeuw naar Gent en woonde

lange tijd in bij het gezin van interieurspecialist Adolphe Dangotte. Zij werkte voor de Eerste

Wereldoorlog samen met grote namen als Oscar Van de Voorde en Albert Van Huffel. Ze

evolueerde van schilderkunst naar de decoratieve kunsten: interieurontwerpen in textiel,

meubelen, enzovoort. Ze was actief in een vriendenkring van sociaal bewogen mensen,

vegetariërs en pacifisten als lid van de literair-artistieke kring van jonge ondernemende

feministes, De Flinken/Les Courageuses.
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Een van de acties van De Flinken was de oprichting van een libertaire openluchtschool op het

schiereiland Assels in Drongen, waar de Adolphe Dangotte een buitenverblijf had. De school,

die zich op het basisonderwijs richtte, was gebaseerd op de Methode Decroly van Ovide Decroly

waarbij het lezen, schrijven en het onderricht over de natuur centraal stond. Dit initiatief was

een kort leven beschoren wegens de grote oppositie van de pastoor van Drongen. Na het

huwelijk van Mabel Elwes met Georges Sarton in 1911, die later professor

Wetenschapsgeschiedenis werd in de Verenigde Staten, cijferde ze zich weg voor zijn carrière.

Werk van Mabel Elwes wordt bewaard in diverse musea: Designmuseum Gent & Cooper Hewitt

(New York). Ze ligt bij Sarton begraven in de Verenigde Staten.
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.
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