
Wie dacht dat de Veemarkt stond voor ' beestenmarkt ' is verkeerd ingelicht. De letter ' V ' staat voor 
Verdwijnmarkt. Die plaats is berucht geworden door het verdwijnen van ' beelden '. Soms hebben ze 
een tijdje bestaan en dan waren ze weer weg: soms definitief maar soms kwamen ze terug maar dan op 
een andere locatie. Niets staat vast ( letterlijk én figuurlijk ) op de V-markt.

Een overzichtje aan de hand van oude stadsplannen. Het kerkgebouw dat getoond wordt is de oude Sint
Pieterskerk, gelegen tussen de Sint Pietersberg en de Korte Maagdenstraat.

 

In 1550 stond er ongeveer in het midden van de V-markt een  kruisbeeld.

In 1594 heeft dat kruisbeeld er een broertje bij gekregen, iets dichter tegen de Blokstraat.



In 1649 is klein broertje verdwenen en het kruisbeeld is blijkbaar verschoven naar de hoek van de Rik 
Wouterstraat ( toen nog Turfstraat geheten ).



 

In 1745 is het kruisbeeld verdwenen en verschijnt er op de plaats van klein broertje een waterput.



 

In 1802 is ook de waterput verdwenen en zien we ' iets ' verschijnen in het midden van de markt. Het is 
bijna zeker dat hier onze Vadderik werd afgebeeld.



Uitsluitsel krijgen we eindelijk van ons ' primitief ' kadasterplan waar we zelfs de paaltjes rondom onze
Vadderik kunnen ontwaren!

 

Dit brengt ons naadloos naar de rarara-vraag van vandaag. Wie kan er volgende 20 zichten van de V-
markt in chronologische volgorde aanduiden? Sommige foto 's zijn gelegenheidsfoto 's  en andere 
werden zo maar genomen.

Jullie antwoorden verwacht ik alleen op luc.croonen apenstaart telenet.be.

De meest aangewezen vorm is eerst de letter bij de foto te vermelden en daarachter het getal in de 
chronologische volgorde, dus bijvoorbeeld A5, B26, C2 enz. Iedere poging wordt beantwoord met een 



aanduiding van het aantal juiste gokken.

Omdat ik een slecht karakter heb ga ik slechts vanaf zondag 20 december aan iedere poger ( = iemand
die een poging waagt ) aanduiden welke gokken juist of welke verkeerd waren.

Indien gewenst stuur ik een lijstje met de apothekers van wacht ( voor een pilleke ofzo ) .

Hier gaan we:

foto A:

foto B:



foto C:

foto D:



foto E:

foto F:



foto G:

foto H:



foto I:

foto J:



foto K:

foto L:



foto M:

foto N:



foto O:

foto P:



foto Q:

foto R:



foto S:

foto T:



Voor vele foto 's kunnen jullie terecht bij de beeldbank of in de boeken; sommigen zijn echter 
knoeselbijters.

Succes!


