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Nieuwe plaatsnamen: van Herman Pillaertpark
tot Paula Marckxstraat

Gent telt sinds kort weer nieuwe plaatsnamen. Zo heet het park achter de Maria

Gorettikerk nu ook definitief Herman Pillaertpark, naar de priester-arbeider die

zich bekommerde om het lot van de Gentse Turken. De buurt zelf koos de naam.

In Sint-Denijs-Westrem werd dan weer een straat vernoemd naar feministisch

boegbeeld Paula Marckx.
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Buurtbewoners van het nieuwe park achter de Maria Gorettikerk aan de Blaisantvest konden

zelf suggesties doen voor een naam. Na een online stemming haalde de naam Herman

Pillaertpark het uiteindelijk met 34 procent van de stemmen. De naam werd vastgelegd op de

gemeenteraad van 26 september 2022. Herman Pillaert (1938 – 2000), vaak de priester Daens

van de Gentse Turken genoemd, was een priester-arbeider die zijn hele leven leefde en werkte

tussen de mensen. Hij leerde Turks om de Turkse arbeidersgezinnen bij te staan en groeide uit

tot een legende in de wijk Ham en later ook in de Rabotwijk.

Baanbrekend werk

In Sint-Denijs-Westrem aan de Poortakkerstraat is er voortaan een Paula Marckxstraat, naar

feministisch boegbeeld Paula Marckx (1925-2020), vooral bekend van het 'arrest Marckx'.

Dankzij dat baanbrekende arrest uit 1979 hebben kinderen van ongehuwde ouders in ons land

dezelfde rechten als kinderen van getrouwde koppels. Het was Marckx die, in naam van haar

dochtertje, met de kwestie naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stapte. Maar

Marckx maakte ook naam als journaliste, pilote, naaktmodel en zakenvrouw.

Verloren gewaand stuk meteoriet

Op de gemeenteraad van 26 september 2022 werden nog andere plaatsnamen vastgelegd. Aan

de Santosstraat in de Muide is er nu een Bijzeriggepad te vinden, naar de naam van een molen

die er vroeger stond, en voor een nieuw pad in Sint-Denijs-Westrem werd de naam

Meteorietpad gekozen omdat er in 1855 een meteoriet insloeg. Een verloren gewaand stuk van

de steen werd bovendien recent 'herontdekt' in de collectie van de UGent. Meer daarover lees je

hier.

Tot slot is er nu een Jacob Obrechtstraat vlak bij de toekomstige Verapazbrug, naar de Gentse

muzikant die in de 15de eeuw opmerkelijke kerkelijke muziek componeerde. En in Sint-

Amandsberg is er een Negenmeipad, verwijzend naar de Negenmeimarkt, en een Karel Johan

Kuykstraat, naar de Nederlander die in de 19de eeuw de befaamde bloemisterij Horticulture de

Mont-Saint-Amand startte aan wat nu Potuit wordt genoemd.
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