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“Van De Bijloke tot Gentbrugge 140 jaar dovenzorg in het Sint-Gregorius-Instituut te Gentbrugge”.
Ontwerp en uitvoering:

Hugo De Putter, kunstschilder en keramist, 1938 - 1990.

Ter gelegenheid van zijn zilveren kloosterjubileum in 1964 schonk br. Ignace Kessels aan het instituut twee
keramieken, die een algemeen overzicht geven van de geschiedenis van de voorziening.
Het paneel achter u toont, staande tussen de gebouwen van Bijloke (l.) en Gentbrugge (r.), een aantal
broeders die verdienstelijk waren op vlak van onderricht, onderzoek en methode.
Het paneel hierboven geeft de meest sprekende feiten weer uit de geschiedenis van wat nu het
Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Sint-Gregorius heet.
In chronologische volgorde:
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Kanunnik Triest, in witte kledij, was de grondlegger
van de congregatie Broeders van Liefde (1807).
Links en rechts twee pioniers van het dovenonderricht.
br. Aloysius en br. Gregorius.
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In 1823 stuurde kanunnik Triest twee broeders voor
een tweejarige opleiding in dovenonderricht naar
prof. Guyot in Groningen.

1

Op 17 maart 1825 werd gestart met een school voor
12 dove jongens in de Bijloke te Gent.
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Willem I verleende het instituut in 1829 na een bezoek
het predicaat “Koninklijk”, een titel die later door
Leopold I - naast hem - werd bevestigd.
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Dr. Harvey P. Peet, president van de dovenschool in
New York, brengt samen met zijn broer in 1851 een
bezoek aan het instituut.

3

Onder bewind van br. Gregorius verhuisde men in
1865 naar de Appelstraat te Gent, waar het
instituut gevestigd was vooraleer in 1957 zijn
intrek te nemen in de gebouwen te Gentbrugge.
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Afgebeeld boven een meester-kleermaker met
zijn leerlingen ontvangt br. Vedaste in 1923 de
erkenningsakte van de vakschool uit handen van
K. Meirsman, onderwijsinspecteur.

6

Halverwege de vorige eeuw zette Senator Gabriël,
afgebeeld onder de torens van zijn stad Gent, zich
in voor alle getroffen kinderen en voor dove
kinderen in het bijzonder.

8

Drie blazoenen verwijzen naar de Gentse
bisschoppen die hun waardering voor het dovenonderwijs hebben bewezen.

